MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014
PESSOA JURÍDICA:
ENDEREÇO:
CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:
TELEFONE(S):
FAX:
E-MAIL:
PESSOA DE CONTATO:
CELULAR DA PESSOA DE CONTATO:
CONTATO EM BRASÍLIA (caso haja) NOME:
TELEFONE/FAX:
Obs.: Preenchimento com “letra de forma”.
Caso o Edital e demais anexos sejam retirados no balcão da CGCC/SAA, os valores das respectivas
cópias xerográficas serão cobradas mediante pagamento via GRU, consoante informações abaixo,
ao custo do valor unitário de R$ 0,15 (quinze centavos) por página.
Para retirar o Edital xerografado no balcão da CGCC/SAA, apresentar a Guia de Recolhimento da
União – GRU, devidamente autenticada pela instituição financeira, pela qual se comprove o
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As respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnações, recursos administrativos e demais
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014
(Processo nº 23000.002511/2014-75)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por meio do Ministério
da Educação, sediado Esplanada dos Ministérios, Bloco “L” – Edifício Anexo I, 3º Andar CEP:
70.047-900, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30
de abril de 2008, e alterações posteriores, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Data da sessão: 23/07/2014
Horário: 08:00hs.
Local: COMPRASNET

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, por demanda, compreendendo workshops,
congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres, promovidos pelo Ministério da
Educação, observadas as condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus
encartes.
1.2. A licitação será dividida em 02 (dois) grupos, sendo: Grupo I – (Centro-Oeste e Norte) e
Grupo II – (Nordeste, Sul e Sudeste), conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo
oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.2.1 O critério de julgamento será o de menor preço por grupo, sendo: grupo I – (Centro-Oeste
e Norte) e grupo II – (Nordeste, Sul e Sudeste), pois os serviços possuem interdependência.
Cumpre-nos enfatizar, ainda, que a opção retro mencionada mostra-se pertinente, tendo em vista
que ela não restringirá o caráter competitivo do certame, muito menos a perda da economia de
escala, a qual encontra-se prevista no art. 23, §1º da Lei 8.666/93, sendo necessário registrar que
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a divisão em grupo proporcionará também a possibilidade de mais de uma empresa concorrer aos
grupos da licitação, possibilitando ainda a concorrência regionalizada.
1.3.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência (Encartes A - F)
ENCARTE “A” – Planilha Descritiva dos Itens Estimados do SRP
ENCARTE “B” – Especificação dos Serviços Prestados
ENCARTE “C” – Modelo Ordem de Serviço
ENCARTE “D” – Declaração de Sustentabilidade Ambiental
ENCARTE “E” – Modelo de Proposta de Preço.
ENCARTE “F” – Histórico de eventos realizados pelo MEC – 2010-2013
ANEXO II – Planilha dos Preços Máximos Estimados
ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços
ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR
2.1 O órgão gerenciador será o Ministério da Educação – MEC (UASG: 150002);

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
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4. DO CREDENCIAMENTO
4.1
O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal –
Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
4.3
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
4.4
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº
2, de 2010.
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.2.1. proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.2.5. sociedades cooperativas;
5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.2.6.1. No que se refere à vedação de participação de empresas reunidas em consórcio,
cabe mencionar que se trata de faculdade da Administração constante do art. 33, caput, da
Lei nº 8.666/1993, uma vez que o objeto em si mesmo é executado por várias empresas do
ramo, sendo desnecessária a formação de consórcio para o cumprimento das obrigações de
execução descritas neste Edital.
5.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
5.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
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5.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.6.1. Valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no
Termo de Referência.
6.6.1.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução
contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
6.6.1.2. O imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL-, que não podem ser repassados à Administração, não serão
incluídos na proposta de preços apresentada.
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Proposta de Preços –
Encarte “E”, conforme anexo deste Edital;
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7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios
insanáveis ou que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
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aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204,
de 2007.
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.17. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
7.19. Para a contratação dos serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da
Lei n° 8.248, de 1991, após o procedimento de "empate ficto" das microempresas e empresas de
pequeno porte, caso mantido o empate, deverá ser observado o direito de preferência estipulado no
art. 3° da mesma lei, conforme procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de
2010.
7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º,
da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.20.1. prestados por empresas brasileiras;
7.20.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
7.22.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo de cada ITEM da contratação
definido neste Edital e seus anexos.
8.2.2. Os valores unitários a serem aceitos deverão ficar abaixo do valor médio máximo
estabelecido pela Administração, sendo observado que o valor unitário dos eventos de grande
porte não deverá ser superior ao valor unitário dos eventos de médio porte, consequentemente
o valor unitário do evento de médio porte não deverá ser superior ao valor unitário do evento
de pequeno porte, esta dinâmica visa o ganho em escala.
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8.2.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.2.3.1. comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.2.3.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de
2008.
8.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
8.6. 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 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.
8.6.1. 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 tratam o artigo 3°, §§ 9°A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.2. 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.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11. O licitante deverá imediatamente encaminhar a planilha de custo e formação de preços, com
os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico.
8.11.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.11.2. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos
e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
8.11.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto.
8.11.3.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.
8.12. O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento
contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exeqüibilidade, por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.13. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8.14. Na hipótese de algum licitante ou o contratado vier a tentar a praticar atos ilícitos (a exemplo
do denominado “jogo de planilha”) visando frustrar os legítimos objetivos da licitação, entre eles a
seleção de melhor proposta o órgão licitante poderá comunicar o fato à polícia federal e/ou aos
demais órgãos competentes, a fim de que seja investigada a prática de crime contra a licitação,
especialmente dos tipificados no art. 90, no parágrafo único do art. 92 ou no inciso V do art. 96 da
Lei n.º 8.666/1993.
8.14.1. Nessa hipótese, o órgão licitante também poderá autuar processo administrativo contra
as empresas participantes do esquema, com o fim de declará-las impedidas de licitar e
contratar com a União ou inidôneas perante toda a Administração Pública, com esteio,
sobretudo, no art. 88 da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo ainda da reparação de dano cabível.
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9. DA HABILITAÇÃO
9.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
9.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF; e
ainda:
9.1.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

de

Improbidade
de
Justiça

9.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado
a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação
da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.1.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial.
9.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade
Fiscal e Trabalhista, nas condições seguintes:
9.2.1. Habilitação Jurídica:
a. no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
b. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
d. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
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f. 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;
9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
c. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
d. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
e. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452,
de 1º de maio de 1943;
f. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
g. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
h. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
i. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
j. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
9.2.3. Qualificação Econômico-Financeira:
9.2.3.1. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação:
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 90 (noventa) dias contados da data da sua
apresentação.
b. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.
c. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis apresentados deverão
comprovar que a licitante possui boa situação financeira mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
9.2.4. Da documentação complementar:
9.2.4.1. As empresas, CADASTRADAS OU NÃO NO SICAF, deverão ainda
complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:
9.2.4.1.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência
Geral (SG) superiores a 1;
9.2.4.1.2. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital
de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 4,33% (quatro
inteiros e trina te três centésimos por cento)1 do valor estimado para a
contratação do grupo pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;
9.2.4.1.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

1

Considerando que a Instrução Normativa n.º 6, de 23 de dezembro de 2013, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão estipula o valor como mínimo de 16,66%, para hipóteses de terceirização de mão-de-obra, entendese razoável, no presente caso, adotar o valor aproximado de ¼ desse índice, considerando que o histórico de eventos
realizados são em sua maioria, de pequeno e médio porte, não havendo, portanto, necessidade de se exigir quantitativo
maior, tendo em vista inclusive, demais exigências.
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9.2.4.1.4. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço
patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica do último Exercício.
9.2.4.1.5. A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do Último Exercício, a ficha
de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o
pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
9.2.5. Qualificação Técnica:
9.2.5.1. As empresas, CADASTRADAS OU NÃO NO SICAF, deverão comprovar,
ainda, a qualificação técnica, por meio de:
9.2.5.1.1. 01 (um) ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):
9.2.5.1.1.1. atestado(s) que demonstrem que a empresa atua ou atuou na
organização de eventos, com a participação de no mínimo, 500 pessoas, ainda
que somados, desde que simultâneos (entende-se por simultâneo eventos
realizados no mesmo decêndio). A empresa deve ter capacidade operacional
para atender 2 (dois) ou mais eventos simultaneamente;
9.2.5.1.1.2. atestado demonstrando que a empresa atua ou atuou na
organização de eventos e como prestadora de infraestrutura de apoio para
eventos, por período não inferior a 3 (três) anos.2
9.2.5.1.1.3. atestado que realizou eventos (congressos, fóruns, seminários,
conferências e congêneres) em, no mínimo, 2 (dois) Estados da Federação
9.2.5.2. Apresentar certificado de cadastro no Ministério do Turismo como prestador de
serviços de organizador de congressos, convenções e eventos congêneres, nos termos do
Decreto nº. 7.381/10:
9.2.5.2.1. Certificado CADASTUR como prestador de infraestrutura de apoio
para eventos, devidamente atualizado; e
9.2.5.2.2. Certificado CADASTUR
devidamente atualizado.

como

Organizadora

de

Eventos,

9.2.5.3. Apresentar registro da empresa na entidade competente (CRA) da região em que
estiver vinculada.

2

Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 19 (...)
§ 5º Na contratação de serviços continuados, a Administração Pública poderá exigir do licitante: (Incluído pela Instrução Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
I - comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não
inferior a 3 (três) anos; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
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9.2.5.4. A contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE, local em
que foram prestados os serviços.3
9.2.5.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado
para ser executado em prazo inferior.4
9.2.5.6. As exigências ora apresentadas são adequadas, necessárias, suficientes e
pertinentes ao objeto licitado, não implicando em qualquer restrição ao caráter competitivo
que deve reger a licitação.
9.2.5.7. Poderá, a critério da administração, ocorrer diligências para verificação das
informações apresentadas na proposta.
9.3. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (61 2022-7041) ou via e-mail
(cpl@mec.gov.br), no prazo de 03 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no
prazo de 2 (dois) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou
e-mail;
9.4. 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.
9.5. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a
contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável 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.
9.5.1. 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.
9.5.2. 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.
9.5.2.1. 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.
9.5.2.2. 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.
9.5.2.3. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
3 Art. 19, § 9º, Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
4 Art. 19, § 10º, Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma
restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.8. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções
SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à
licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.
9.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.10. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.12. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final, conforme encarte F, os documentos exigidos para habilitação relacionados
nos subitens acima juntamente com a planilha atualizada de custos e formação de preços e os
demais Encartes, deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail (cpl@mec.gov.br) ou fax (61
2022-7041), no prazo de 3 (três) horas , após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob
pena de desclassificação. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de
cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 2
(dois) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail, com os seguintes dizeres em
sua parte externa e frontal:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
COORDENAÇÃO – GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS – CGCC
PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 21/2014
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ/MF:
10.2 A proposta deve apresentar preços unitários e totais, expressos em R$ (Reais), com duas
casas decimais, tanto em algarismos como por extenso. Em caso de divergência entre os preços
unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e
por extenso, prevalecerão os últimos.
10.3 Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, bem como: estado civil, profissão, CPF, carteira de Identidade, domicílio e cargo na
empresa.
10.3.1 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.
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10.3.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
com as despesas com impostos, taxas, fretes e quaisquer outras que incidam direta e
indiretamente na execução do objeto.
10.3.2.1 Conforme súmula TCU 254/2010 o IRPJ – Imposto de renda pessoa
jurídica e a CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, não devem constar
da composição de preços.
10.3.3 A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta-corrente e
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.3.4 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
de sua apresentação.
10.3.5 Especificação detalhada dos serviços.
10.4 A proposta, adequada ao lance vencedor, deverá ser enviada ao COMPRASNET para
que fique disponível aos demais licitantes.
10.4.1 O Pregoeiro solicitará, após o encerramento da fase de lances, o envio da
proposta de preços via Sistema Comprasnet, por meio da opção “CONVOCAR
ANEXO”, adequada ao valor do lance ofertado.
10.4.2 A funcionalidade “Convocar Anexo” será utilizada durante a sessão pública do
Pregão Eletrônico, a partir da etapa de aceitação das propostas. O Pregoeiro, para tanto,
selecionará em tela própria do Sistema o(s) fornecedor(es) que deverá(ão) enviar o(s)
anexo(s). O Sistema encaminhará via chat mensagem de convocação, disponibilizando-a a
todos, inclusive para acompanhamento da sociedade, e apresentará o link “Convocado”.
Neste momento, o(s) fornecedor(es) convocado(s) deverá(ão) encaminhar o(s) anexo(s) por
meio da funcionalidade “Anexar”, disponível para esse fim. Confirmado o envio do(s)
anexo(s), o Sistema apresentará a informação “Consultar”, possibilitando ao Pregoeiro a
análise daquele(s).
10.5 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato, no momento do reajuste ou de aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa
de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo vinte minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

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

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que aceitarem cotar
preços iguais aos deste, o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua(s)
convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
13.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade para
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja(m) assinada(s) no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
14.1 O compromisso da execução dos serviços somente estará caracterizado mediante a emissão de
Ordem de Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços;
14.2 O(s) fornecedor (es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos durante a
vigência da Ata de Registro de Preços e a observar rigorosamente os prazos de execução dos
serviços, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e na legislação.
14.3 As quantidades previstas nos Encartes, anexos deste Edital são estimativas para o período de
validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se o Ministério da Educação de adquirir em cada
item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se em
adquirir algum dos itens especificados e licitados.
14.4 A Ata de Registro de preços, anexo do Edital, conterá os elementos necessários à sua
formalização, conforme disposições constantes do Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
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15. DA GESTÃO DA ATA
15.1. Caberá ao MEC, na condição de órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, designar
servidor para acompanhar e gerir o Registro de Preços, cabendo a este as responsabilidades abaixo
descritas:
I. Participar, quando necessário, de prévias reuniões com fornecedores, visando informá-los
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços e colaborar com a Coordenação de
Contratos, com os órgãos que por ventura venham a aderir à Ata de Registro de Preços;
II. Obedecer os quantitativos de contratação definidos na Ata de Registro de Preços,
controlando as respectivas Ordens de Compras/serviços;
III. Participar dos procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados na
Ata de Registro de Preços;
IV. Propor a aplicação de penalidades por descumprimento das obrigações decorrentes da Ata
de Registro de Preços.
15.2. A presença do Gestor da Ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.
15.3. O Ministério da Educação será responsável pela realização periódica de pesquisa de mercado
para comprovação da vantajosidade dos preços registrados na Ata.

16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme § 1º do Artigo 12 do
Decreto nº 7.892/2013.

17. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
17.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II,
do art. 65, da Lei nº. 8.666/93 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013;
17.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do Art. 65, da
Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
17.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro,
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será
convocado pelo MEC para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

18. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
18.1. A vigência da validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, nos termos do art. 12,
caput, do Decreto 7.892, de 23/01/ 2013.
18.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o CONTRATANTE não será
obrigado a solicitar os bens/serviços aos fornecedores assinantes da ata, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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19. DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE
19.1. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
 A pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material
 Por iniciativa do Órgão Gerenciador quando:
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado
d) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
e) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
f) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
g) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
h) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
i) em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de
registro.

20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
20.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura
do CONTRATO, comprovante de prestação de garantia, correspondente ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do CONTRATO, dentre uma das modalidades previstas no § 1º do artigo
56 da Lei nº 8.666/93.
20.2. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.
20.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato; e
c. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
20.4. A autorização contida no item anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal;
20.5. A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia
que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE;
20.6. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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20.7. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados
nas alíneas “a” à “c” do item imediatamente anterior.
20.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária, em favor do MEC.
20.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%
(dois por cento),
20.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a
rescisão do CONTRATO por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/93).
20.11. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
20.12. Será considerada extinta a garantia:
a. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
b. no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso o MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO não comunique a ocorrência de sinistros.
20.13. . A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, desde que não
haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela relativa, hipótese em que
ficará retida até solução final.

21. DO TERMO DE CONTRATO
21.1. Será formalizado Contrato Administrativo, com vigência de 12 meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos subsequentes, mediante termos
aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens
à administração, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93, e observados os requisitos
de que trata o § 1º do art. 30-A da IN/SLTI/MP nº 02/2008, atualizada.
21.2. Na ocorrência de eventual prorrogação contratual, os custos fixos ou variáveis, não
renováveis, que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação deverão
ser eliminados
21.2.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo
de validade da ata de registro de preços (§ 4º, artigo 12 do Decreto 7.892/2013).
21.2.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme § 3º do artigo 12 do
Decreto 7.892/2013.
21.2.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on
line” ao SICAF, cujos resultado será anexados aos autos do processo.

22. DO REAJUSTE
22.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e
Termo de Contrato, anexos a este Edital.
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22.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.

23. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência e no Termo de Contrato, anexos a este Edital.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda nacional corrente, por emissão de
Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da Contratada, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, discriminando os serviços executados, acompanhada dos respectivos Relatórios e
comprovantes, devidamente atestada pela fiscalização.
25.1.1. Será efetuado o pagamento apenas das despesas efetivamente realizadas e
comprovadas, devendo a CONTRATADA encaminhar toda a documentação decorrente do
evento, tais como, comprovantes de despesas com as devidas Listas de Presenças dos
Participantes, Relatórios de Hospedagem fornecidos pelos hotéis, assim como outros por
ventura solicitados pela CONTRATANTE.
25.1.1.1. Por se tratar de número estimado de participantes, com certificação da
CONTRATANTE do evento, poderá haver acréscimo ou decréscimo do quantitativo no
número dos itens constantes do ENCARTE “D” - Ordem de Serviço, com impacto direto
no pagamento.
25.1.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, não deverá ser superior a 30 (trinta)
dias consecutivos, contados da data de sua apresentação.
25.1.3. Nos casos em que obrigatórias, as Notas Fiscais deverão ser eletrônicas (Nfe)
conforme disposições contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de
julho de 2009.
25.1.4. Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, se for o caso, os dados
bancários do credor para emissão da (s) ordem (s) bancária (s) e as devidas retenções
tributárias a serem feitas pela instituição conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996.
25.1.5. Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL
OU SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal eletrônica, acompanhada do Anexo IV
da IN/RFB nº 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de
janeiro de 2012, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições.
25.1.6. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela
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será devolvida à empresa, pelo representante do CONTRATANTE, e o pagamento ficará
pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
25.2. No caso de eventual atraso de pagamento, provocados pela Administração, o valor devido será
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)/365 - EM= I x N x VP
I = Índice de Atualização Financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.
25.3. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.
25.4. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer
quando o contratado:
25.4.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas;
25.4.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada
25.5. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão
sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:
25.5.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas -IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido -CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –COFINS, e
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público -PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996;
25.5.2. contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução
Normativa RFB no971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei no8.212, de
24 de julho de 1991; e
25.5.3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN, na forma da Lei
Complementar no116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou
distrital sobre o tema.
25.6. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação
quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º, do Decreto nº 5.540/2005).

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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26.1. Com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no
cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Termo, em Contrato ou em Edital e demais
cominações legais a CONTRATADA que:
26.1.1. apresentar documentação falsa;
26.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
26.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
26.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
26.1.5. fizer declaração falsa;
26.1.6. cometer fraude fiscal;
26.1.7. não assinar o contrato;
26.1.8. deixar de entregar documentação exigida no edital;
26.1.9. não mantiver a proposta.
26.2. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 86 e 87 da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução total ou parcial da obrigação, sem
prejuízo de demais sanções legais cabíveis, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
26.2.1. Advertência;
26.2.2. Multa de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, em caso de
atraso NO INÍCIO OU NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, limitada a incidência a 5
(cinco) dias. Após o sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e
da aplicação da sanção pecuniária consignada na alínea d);
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, em caso de
atraso NO INÍCIO OU NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, por período superior ao
previsto na alínea “a”, limitado a 5 (cinco) dias subsequentes. Após o décimo-primeiro
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
c) 5% (cinco por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura, no período superior ao previsto nas
alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
e) No caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual, não prevista nas
hipóteses acima, para aplicação de penalidades financeira, poderá a
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CONTRATANTE aplicar multa, gradual entre 0,2% (zero, dois por cento) a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, conforme a gravidade do fato apurada em
processo administrativo no qual serão assegurados o contraditório e ampla defesa;
26.2.2.1. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e “b”, o
percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5 % (sete e meio por cento).
26.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com o MEC, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
26.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.
26.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a do pagamento a
ser efetuado.
26.4. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa
prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão
final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em
até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

27. DA SUBCONTRATAÇÃO
27.1. Fica autorizada a subcontratação dos serviços elencados no art. 47 do decreto nº 7.381/2010,
bem como as atividades de transporte turístico, guia turístico e locação de veículos, alimentação e
bebida, devendo a Contratada apresentar, quando solicitado, os cadastros dos subcontratados junto
ao Ministério do Turismo, previstos nas leis nº 8.623/1993 e 11.771/2008, no Decreto nº 7.381/2010
e demais normativos pertinentes.
27.2. É permitida, ainda, nas mesmas condições acima, a subcontratação de atividades que não
foram supramencionadas, desde que submetidas à anuência da Contratante.
27.3. É vedada a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão do evento.
28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
28.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@mec.gov.br, pelo
fax 61 2022-7041, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Ministério da Educação,
Coordenação – Geral de Compras e Contratos - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Ed: Anexo I ,
3° Andar - sala 313 Anexo I - CEP: 70.047-900, Brasília/DF
28.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
28.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
28.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
28.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
29.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
29.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
29.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
29.5. 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.
29.6. 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.
29.7. 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.
29.8. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
29.9. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
Esplanada dos Ministérios Bloco L Anexo I Sala 313, nos dias úteis, no horário das 8 horas às
17h30min.
29.9.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.mec.gov.br.
29.10. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
órgão, situado no endereço Esplanada dos Ministérios Bloco L Anexo I Sala 313, nos dias úteis,
no horário das 8 horas às 17h30min.
29.11. 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.
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29.12. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 2005, 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, do Decreto n° 2.271, de 1997, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e da Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente.
29.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária do
Distrito Federal - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 11 de julho de 2014.
_____________________________
Josefa Herculano Alves
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 274, de 5 de maio de 2014
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE “A” - PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS ESTIMADOS DO SRP
ENCARTE “B” - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
ENCARTE “C” - MODELO ORDEM DE SERVIÇO
ENCARTE “D” - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
ENCARTE “E” - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PLANILHAS
O Ministério da Educação disponibilizará planilha, em Excel, para utilização da empresa e
preenchimento.
ANEXO DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO “excel”
www.portal.mec.gov.br e www.comprasnet.gov.br
INFORMAÇÕES ADICIONAIS JUNTO COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E
CONTRATOS DO MEC
PELOS TELEFONES Nº (61) 2022-7038 ou 2022-7036

ENCARTE “F” - HISTÓRICO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MEC – 2010-2013
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
ANEXO II – Planilha de Preços Máximos Estimados

ANEXO DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO “excel”
O Ministério da Educação disponibilizará planilha, em Excel, para utilização da empresa.
www.portal.mec.gov.br e www.comprasnet.gov.br
INFORMAÇÕES ADICIONAIS JUNTO COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E
CONTRATOS DO MEC
PELOS TELEFONES Nº (61) 2022-7038 ou 2022-7036

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2014
PREGÃO ELETRÔNICO nº. XX/2014
PROCESSO nº. 23000.002511/2014-75
Aos xxxxxx dias do mês de xxxxxxxxxx do ano de dois mil quatorze, a União,
representada pelo Ministério da Educação, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos
Administrativos, CNPJ nº. 00.394.445/0003-65, sediada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”,
Anexo I, 3º andar, em Brasília, neste ato representada pelo Subsecretário de Assuntos
Administrativos, XXXX, brasileiro, (estado civil), RG nº XXX, expedida pela XX e do CPF/MF nº
XXX.XXX.XXX-XX, residente nesta Capital, nomeado pela Portaria nº XX, de XX de XX de
XXXX, da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União de XX de
XX de XX, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pela Portaria do Ministro de
Estado nº XX, de XX de XX de XX, publicada na Seção X do Diário Oficial da União de XX de
XX de XXXX, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS visando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, por demanda, compreendendo workshops,
congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres, promovidos pelo Ministério da
Educação, abaixo qualificadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
nº. XX/2014, tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme consta dos autos do Processo nº.
23000.002511/2014-75, regida na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002; Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro
de Preços; Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a defesa do consumidor e na
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG,
(alterada pela IN SLTI/MPOG nº 3, de 15/10/2009), aplicando-se subsidiariamente, no que couber,
a Lei nº. 8.666, 21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes:

(Nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº. xxxxxxxx, sediada
na xxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo seu xxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade), (estado
civil), Portador(a) da Carteira de Identidade nº. xxxxxxx, expedida pela xxxxx, CPF nº.
xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado em xxxxxxxx.
1. – CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de planejamento operacional, organização,
execução, acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, por demanda, compreendendo
workshops, congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres, promovidos pelo
Ministério da Educação, observadas as condições e especificações constantes no Termo de
Referência e seus encartes.
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de planejamento operacional, organização,
execução, acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, por demanda, compreendendo
workshops, congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres, promovidos pelo
Ministério da Educação, observadas as condições e especificações constantes no Termo de
Referência e seus encartes.
Subcláusula Única - Integram o presente instrumento, independentemente de
transcrição, a Proposta da CONTRATADA, o Edital do Pregão Eletrônico nº. XX/2014, e demais
elementos constantes no Processo nº 23000.002511/2014-75
2. – CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar
de sua assinatura, conforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
3. – CLAUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
I.
Está estabelecido, no Anexo I desta Ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar
os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame.
II.
A ordem de classificação, disposta no inciso anterior, será respeitada quando da
necessidade de realização das contratações.
III.
A classificação a que se referem os incisos I e II respeitará a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação.
IV.
As contratações as quais se referem esta cláusula serão formalizadas no caso de
exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula de cancelamento dos
preços.
V.
Quando da adaptação do sistema do Portal de Compras do Governo Federal, serão
registrados os preços com a indicação dos fornecedores.
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4. – CLAUSULA QUARTA - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I.
Os licitantes vencedores serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de homologação do certame.
a)

O prazo estabelecido no inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração.

II.
É facultado à Administração, quando o licitante vencedor convocado não assinar a
Ata no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, nos termos da
Cláusula Terceira desta Ata, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
b) A recusa injustificada do licitante vencedor ou dos classificados no cadastro reserva em
assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no inciso I desta, ensejará a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório.
5. – CLAUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
I.
A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual, conforme
previsto no item 21 do Edital do Pregão Eletrônico XX/2014.
II.
Deverá ser respeitada, quando da formalização do instrumento contratual a vigência
estabelecida no instrumento convocatório.
III.
O contrato decorrente do Sistema de registro de Preços deverá ser assinado no prazo
de validade desta Ata.
6. – CLAUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
I.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93. (§1º do art. 12 do
Decreto n° 7.892/2013).
II.
Os contratos firmados decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
7. – CLAUSULA SETIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
I.
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações nos preços registrados, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao MEC promover as negociações junto aos fornecedores,
observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
II.
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o MEC convocará os licitantes para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados no mercado.
a)

Será respeitada a ordem de classificação, prevista na cláusula terceira, dos licitantes que
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado.
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III.
Os licitantes que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
IV.
Na ocorrência dos preços registrados na Ata tornarem-se inferiores aos praticados
pelo mercado e o licitante não puder cumprir o compromisso, o MEC poderá:
a)

Liberar o licitante do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais licitantes, registrados em cadastro reserva, para assegurar igual
oportunidade de negociação.
V.
Não havendo êxito na negociação, o MEC procederá a revogação da ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
8. – CLAUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
I.

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o licitante:
a)

Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c)

Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores
àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no
art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
II.
O cancelamento do Registro de Preços nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” será formalizado por despacho do MEC, assegurado o contraditório e ampla defesa.
III.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer também por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovado e justificado:
a)

Por razão de interesse público; ou

b)

A pedido do fornecedor.

9. – CLAUSULA NONA – DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR (MEC)
I.

Compete ao órgão gerenciador:
a)

Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

b) Providenciar a assinatura desta Ata e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou
entidades participantes;
c)

Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a
ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

d) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
e)

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações
contratuais, em relação as suas próprias contratações.
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10. – CLAUSULA DÉCIMA – DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
I.

Compete aos órgãos participantes:
a)

Tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações, para
o correto cumprimento de suas disposições; e

b) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao MEC.

11 – CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DEVERES DO LICITANTE VENCEDOR
I.

Compete ao licitante vencedor:
a)

Cumprir todas as regras acerca da execução ou aquisição do objeto, da fiscalização, das
obrigações, pagamentos e demais disposições previstas no Edital e seus Anexos.

12– CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
I.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no
Decreto nº 7.892, de 2013.
II.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
III.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
IV.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
V.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
VI.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.
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13.– CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
I.
O Licitante que inadimplir as obrigações assumidas nesta Ata, no todo ou em parte,
ficará sujeito às sanções e ao pagamento de multas previstas, conforme o caso, no Edital e no
Termo de Referência.
14.– CLAUSULA DECIMA QUARTA– DISPOSIÇÕES GERAIS
I.
Esta Ata de Registro de Preços implica compromisso de fornecimento nas condições
aqui estabelecidas, bem como no Edital e seus anexos, depois de cumpridos os requisitos de
publicidade.
II.
A existência de preços registrados não obriga o MEC a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.

15.– DO FORO
I.
É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília – DF, para
dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
II.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas
abaixo, que a tudo assistiram.

______________________________________________
XXXXXXXXXX
Subsecretário de Assuntos Administrativos

___________________________________________
XXXXXXXXX
Empresa
Testemunhas:
NOME:

NOME:

C. I. n.º

C. I. n.º

C.P.F.

C.P.F.
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ANEXO I – Ata de Registro de Preços n.º ____/2014
CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES
GRUPO xxx
ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ

1º
2º
3º
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
ANEXO IV – Minuta de Contrato

PROCESSO Nº 23000.XXXXXX
CONTRATO N.º XX/2014, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO POR
INTERMÉDIO
DA SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS,
E
A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.
Aos xxxxxx dias do mês de xxxxxx do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de
Brasília, Distrito Federal, a União, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por
intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ sob o n.º 00.394.445/0003-65, sediada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”,
Brasília-DF, neste ato representada pelo seu Subsecretário de Assuntos Administrativos,
ANTONIO LEONEL DA SILVA CUNHA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
nº 802.178.354-6, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o número 141.612.730-53,
residente e domiciliado nesta Capital, nomeado pela Portaria nº 239 da Casa Civil/PR, de 15 de
março de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 16 de março de 2012, consoante delegação
de competência consubstanciada na Portaria nº 694, do Ministro de Estado da Educação, de 26 de
maio de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2000, doravante denominada
CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica
CNPJ
nº
NN.NNN.NNN/0001-DV,
sediada
no
ENDEREÇO
COMPLETO/CIDADE/UF, neste ato representada por seu(a) Cargo do Representante o(a)
Senhor(a) NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado em endereço
do domicílio, portador da Carteira de Identidade nº XXX.XXX, expedida pelo órgão expedidor e
do CPF nº NNN.NNN.NNN-DV, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2014, sob a forma de execução
indireta, no regime de empreitada por menor preço por grupo, de conformidade com a Lei 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997, Instrução Normativa/SLTI nº 02, de 30 de
abril de 2008, atualizada, Instrução Normativa/SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Decreto nº
7.746/2012, Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, com suas alterações, legislação correlata, e demais exigências nela previstas, mediante as
Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de planejamento
operacional, organização, execução, acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, por
demanda, compreendendo workshops, congressos, seminários, conferências e outros eventos
congêneres, promovidos pelo Ministério da Educação, conforme especificações constantes do
Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2014, Ata de Registro de Preços e Proposta
da Contratada, todos partes integrantes deste instrumento, como se nele transcritos estivessem.
OBS.: ESTA MINUTA SERÁ ADAPTADA EM CONTRATO ESPECÍFICO PARA CADA
GRUPO, MANTENDO-SE AS CLÁUSULAS COMUNS).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONCEITO E DA CLASSIFICAÇÃO
Os eventos de que trata o objeto deste instrumento, conforme características próprias
e distintas, tipo e objeto, compreenderão:
1. EVENTOS OFICIAIS:
a. Comemoração de datas históricas e festivas;
b. Inauguração de Espaço Físico;
c. Inauguração de Retratos, bustos e estátuas;
d. Lançamento de livro;
e. Lançamento de Pedra Fundamental;
f. Lançamento de programas;
g. Outorga de títulos;
h. Posses;
2. EVENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS:
a. Colóquio/Reunião Técnica: é exposição de um tema em reunião fechada, que
tem por objetivo esclarecer e tomar decisões, sob uma coordenação;
b. Conferência: apresentação de um tema informativo, geralmente técnico ou
científico, por autoridade em determinado assunto, para um grande número de
pessoas;
c. Congresso: é realizado em vários dias com inclusão de outros encontros
dentro deste. Constitui-se em um evento de grande porte que engloba
atividades sociais para os participantes;
d. Congresso científico: tem por objetivo a atualização e o debate de
conhecimentos técnicos;
e. Concurso: competição que estimula o interesse do público participante e o
familiariza com a organização e suas políticas. Podem ser utilizados com
funcionários e familiares, distribuidores, acionistas, revendedores e o público
externo;
f. Convenção: exposição de assuntos por várias pessoas, com a presença de um
coordenador. É promovida por entidade empresarial ou política. A convenção
reúne indivíduos de uma determinada empresa, podendo ser realizada por
setores distintos ou congregar todos os seus integrantes;
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g. Debate: evento caracterizado pela discussão entre dois oradores, cada um
defendendo o seu ponto de vista antagônicos e polêmicos;
h. Encontro: reunião de pessoas de uma mesma categoria profissional, para
debates sobre temas polêmicos, apresentados por representantes dos grupos
participantes;
i. Entrevista Coletiva: caracterizado pela presença de um especialista em
determinado assunto, ou representante de empresa, entidade ou governo que
será questionado sobre tema de seu conhecimento;
j. Exposição/Feira/Mostra: é ampla e visa divulgar, pode ser vista em vários
locais com a mesma forma e atitude;
k. Fórum: reunião caracterizada pela permuta de informações e livre debate de
ideias e argumentos, com grandes audiências. Trata-se de um tipo menos
técnico de reunião, cujo objetivo é o de conseguir a conscientização ou
adesão de um público numeroso, sobre determinado tema;
l. Jornada: reunião de profissionais de determinada aérea de conhecimento que
visa o tratamento prático de certo tema. Utilizam-se técnicas de dramatização,
demonstração ou apresentação de caso;
m. Mesa-redonda: os expositores ficam sob a coordenação de um moderador
com tempo limitado para exposição e posterior debate, podem-se encaminhar
perguntas à mesa;
n. Painel: há debate entre os expositores, sob a coordenação de um moderador, a
plateia não formula perguntas;
o. Programa de Visitas: receber grupos de pessoas seguindo uma programação
criteriosamente preparada, com objetivo de divulgar a instituição para seu
público de interesse, é a chamada “política de portas abertas” que, segundo
Teobaldo de Andrade, propicia uma aproximação entre o público e a
organização;
p. Semana: é a nomenclatura atribuída a um tipo de encontro semelhante ao
congresso, no qual as pessoas se reúnem para discutir assuntos de interesse
comum, a dinâmica é a mesma de um congresso;
q. Seminário: discussão de um tema proposto, no qual se estudam todos os
aspectos desse tema. Pesquisa por grupos e apresentado por representante,
mas não há a tomada de decisão. Apresentado sob a forma dialogal informativa, questionadora ou instrutiva - como palestras, painel, debate ou
mesa redonda em período pré-determinado;
r. Simpósio: são vários expositores com a presença de um coordenador, o tema
geralmente é científico. O objetivo não é debater, mas realizar um
intercâmbio de informações;
s. Videoconferência: apresentação de um tema a grupos de pessoas, que têm
interesse sobre o assunto estando elas dispostas em espaços diferentes e
distantes. Essa apresentação é feita por meio de recursos audiovisuais e
eletrônicos, que permitem a integração entre os participantes. São necessários
os equipamentos (câmera, codificador, decodificador e painel de controle)
que emitem os sinais por meio de satélites e que são decodificados nas salas
especiais de recepção.
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3. EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO:
a. Palestra: apresentação de um tema pré-determinado a um grupo pequeno, que
já possui noções sobre o assunto. O palestrante deve dominar o tema, mas não
é necessário ser especialista;
b. Workshop: reunião de pessoas de um mesmo segmento de mercado ou que
tenham os mesmos interesses no qual o palestrante demonstra sua experiência
e trabalha, com os participantes, sobre o tema abordado;
c. Oficina: é semelhante ao workshop, sendo que é mais utilizada na área
educacional e o segundo na área comercial/empresarial. Pode fazer parte de
eventos maiores;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO E DA DEMANDA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados conforme descrições e
especificações constantes dos Encartes “A” e “B” do Termo de Referência, de acordo com a
demanda, observada a classificação dos eventos, que poderão ser:
Classificação

Nº Participantes

Pequeno Porte

Até 100

Médio Porte

Entre 101 e 500

Grande Porte

Igual ou superior a 501

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA será responsável, integralmente pelo que for
demandado pela CONTRATANTE, dentro da especificação do objeto contratado.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os eventos poderão ser realizados em qualquer localidade do
território nacional, devendo a CONTRATANTE, quando da solicitação dos serviços, especificar
localidade, período e número de participantes previstos para a realização do evento.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Para eventos planejados, a CONTRATANTE encaminhará o
Projeto Básico, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis antes da data prevista para a realização do
mesmo.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Eventos ad hoc, eventualmente poderão ocorrer, sendo a demanda
encaminhada intempestivamente, com até 3 dias antes da realização do evento.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Os serviços somente poderão ser executados após a emissão de
Ordem de Serviço, conforme modelo ENCARTE “D” do Termo de Referência, resultante de
proposta de serviço final aprovada.
SUBCLÁUSULA SEXTA - É facultado à CONTRATANTE aditar a qualquer tempo a Ordem de
Serviço.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os valores dos itens apresentados na proposta de serviço final
emitida pela CONTRATADA, bem como a ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE,
deverão estar de acordo com o porte do evento constantes da Proposta de Preços ENCARTE “F”
apresentada pela CONTRATADA.
SUNCLÁUSULA OITAVA - No caso de locação de espaço físico público pela CONTRATADA,
referente ao item 3 da planilha, caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento do espaço físico
acrescido da taxa de administração de 3% sobre o referido valor. A taxa poderá ser utilizada
também nas situações abaixo:
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a. ÁREAS PÚBLICAS: SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE ÁREA EM ÓRGÃOS
PÚBLICOS
E
PRIVADOS
(PRAÇAS,
ENERGIA ELÉTRICA,
HIDRÁULICA, ETC);
b. VISTORIAS:SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE VISTORIAS
c. SERVIÇO DE LIBERAÇÃO ALVARÁS, LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
DE SECRETARIAS (SAÚDE, COMÉRCIO, SEGURANÇA PÚBLICA,
DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS PARA LIBERAÇÃO DE EVENTO).
SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Especificamente no item hospedagem, da planilha, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de pagar pelo serviço efetivamente utilizado, em caso de
ausência de algum participante, por qualquer razão e fora do prazo estabelecido, será cobrado pela
CONTRATADA o “no show” da primeira diária. A partir do segundo dia, não se justifica a
cobrança de outro “no show”, visto que já está consolidada a ausência do participante, portanto a
CONTRATADA já deve prever esta hipótese na subcontratação.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá centralizar o
assessoramento técnico especializado dos eventos da CONTRATANTE em Brasília - DF, onde,
para esse fim, manterá sede, filial, sucursal ou escritório. Se necessário, a CONTRATADA poderá
eventualmente utilizar suas representações em outros Estados para executar parte dos serviços
objeto deste contrato, desde que garantidas as condições previamente acordadas.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura do CONTRATO, que possui, em
Brasília - DF, estrutura de atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços a
serem prestados a CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE, em hipótese alguma, arcará
com despesas referentes a bebidas alcoólicas ou caras refeições incompatíveis com os propósitos de
cada evento.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
A CONTRATADA deverá enviar proposta de serviços final para a Unidade
Demandante, em até 3 (três) dias úteis após a data de recebimento do Projeto Básico, quando se
tratar de eventos de pequeno porte (até 100 participantes), e 5 (cinco) dias úteis após a data de
recebimento do Projeto Básico para demais eventos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Deverá ser considerado o valor de cada item e o porte do evento
para elaboração e cálculo da proposta de serviço, conforme Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA na licitação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Após o recebimento da Proposta de Serviço Final a Unidade
Demandante deverá emitir a Ordem de Serviço em 2 dias úteis.
SUBCLÁSULA TERCEIRA – A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar 03 (três) propostas,
equivalentes, de local para realização do evento, juntamente com a proposta de serviço, para que a
Unidade Demandante decida pela melhor opção que se encaixa ao perfil do evento solicitado,
sempre respeitando os princípios que regem a Administração Pública.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Quando não for possível enviar três propostas de local, a
CONTRATADA deverá apresentar comprovações de tentativas de negociação que foram negadas
por, pelo menos, 05 (cinco) estabelecimentos.
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SUBCLÁSULA QUINTA - O evento poderá ser cancelado em até 5 dias úteis que antecedem sua
realização, sem ônus para a CONTRATANTE. Em caso de cancelamento fora do prazo
estipulado, a CONTRATANTE obriga-se a ressarcir as despesas suportadas pela CONTRATADA
para atender a demanda, desde que devidamente comprovadas por meio de documentos fiscais.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Itens de eventos poderão ser alterados em até 2 dias úteis que
antecedem sua realização, sem ônus para a CONTRATANTE. Em caso de alteração fora do prazo
estipulado, a CONTRATANTE obriga-se a ressarcir as despesas suportadas pela CONTRATADA
para atender a demanda, desde que devidamente comprovadas por meio de documentos fiscais. A
alteração prevista deverá observar o limite máximo de 30% do valor da ordem de serviço, para mais
ou menos.
CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Será permitida a subcontratação dos serviços elencados no art. 47 do decreto nº
7.381/2010, bem como as atividades de transporte turístico, guia turístico e locação de veículos,
alimentação e bebida, devendo a CONTRATADA apresentar, quando solicitado, os cadastros dos
subcontratados junto ao Ministério do Turismo, previstos nas leis nº 8.623/1993 e 11.771/2008, no
Decreto nº 7.381/2010 e demais normativos pertinentes.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Poderá ser permitida, ainda, observadas as condições acima, a
subcontratação de atividades que não foram supramencionadas, desde que submetidas à anuência da
CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Fica vedada a subcontratação do planejamento, coordenação e
supervisão do evento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
1. disponibilizar a relação dos participantes para a CONTRATADA e as demais
informações necessárias;
2. comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do Contrato;
3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
da CONTRATADA;
4. proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste instrumento
e no Termo de Referência;
5. supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços sob o aspecto qualitativo e
quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas
neste instrumento e no Termo de Referência;
6. verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas
antes do pagamento;
7. efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada neste
instrumento;
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
1. dar integral cumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2014, e a sua
proposta;
2. prestar todos os esclarecimento solicitados pela CONTRATANTE;
3. franquear as instalações onde será realizado o evento, para fiscalização e
acompanhamento por parte da CONTRATANTE;
4. arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação
vigente, e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de
empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;
5. responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os
salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre
os serviços, objeto do presente instrumento;
6. responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de
ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de seus prepostos ou de quem em seu
nome agir;
7. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os
seus empregados, quando em serviço, cumprindo todas as suas obrigações
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais
exigências para o exercício das atividades;
8. responsabilizar-se pelos serviços, objeto deste Contrato, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa
sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas
atividades vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à
CONTRATANTE e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
9. comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou
observada na execução dos serviços;
10. entregar, instalar e testar todos os equipamentos na véspera (antecedência
mínima de 12 horas do início do evento), que deverão estar em pleno
funcionamento 02 (duas) horas antes do início do evento, sendo recolhidos ao
final, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
11. providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar
defeito durante a realização de qualquer evento;
12. providenciar a correção imediata de serviço executado em desacordo com o
solicitado pelo fiscal de eventos da CONTRATANTE, durante a realização
do evento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente
justificados e aceitos pelo referido fiscal;
13. manter técnicos capacitados para o suporte técnico da infraestrutura
CONTRATADA;
14. possuir infraestrutura adequada, suficiente e compatível à administração,
organização e execução dos serviços objeto deste instrumento, utilizando-se
de pessoal especializado e capacitado;
Página 43 de 51
Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2014-MEC

15. responsabilizar-se pela obtenção de todas as liberações, licenças e alvarás
necessários ao evento, junto ao corpo de bombeiros, a defesa civil, ao juizado
de menores e outros órgãos, que se façam necessários;
16. realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços
contratados exclusivamente em seu próprio nome, observadas as legislações
de regência;
17. indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem
como organizar e coordenar os serviços sob sua responsabilidade;
18. apresentar, obrigatoriamente, 3 propostas de serviços válidas para os itens de
espaço físico e hospedagem, preferencialmente no mesmo local, e para os
demais itens quando solicitado pela CONTRATANTE.
19. quando solicitado pela CONTRATANTE nos casos de impossibilidade do
atendimento de qualquer item, a CONTRATADA deverá apresentar 5
negativas de seus fornecedores, com nome da empresa, data e assinatura do
responsável pelo envio da negativa, papel com timbre da empresa
subcontratada;
20. cumprir o que estabelece a legislação e normas vigentes sobre a
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, em todos os ambientes onde serão realizados os eventos (Leis
10.048/2000 e 10.098/2000; Decreto Lei nº 5.296/2004);
21. apresentar obrigatoriamente junto à Nota Fiscal os seguintes documentos
comprobatórios: relatório consolidado dos serviços efetivamente prestados,
check in/check out de hospedagem, lista de presença e outros documentos que
a CONTRATANTE julgar necessários;
22. apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, cópia de todas as
notas fiscais relativas aos serviços subcontratados, de forma a possibilitar a
identificação da despesa executada, caso não seja possível a comprovação do
serviço in loco pelo fiscal do evento;
23. comprovar a presença dos participantes do evento conforme relação fornecida
pela CONTRATANTE;
24. apresentar relatório emitido pelo hotel com nome dos participantes
hospedados em cada um dos hotéis, juntamente com as notas fiscais que
comprovem a quantidade de apartamentos locados.
25. comprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da
assinatura deste instrumento, que possui, em Brasília - DF, estrutura de
atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços a serem
prestados à CONTRATANTE;
26. manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com as
exigências deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no processo, durante a vigência contratual;
27. é vedada a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato e deverá, também, ser
observado o dispositivo na Lei do Nepotismo (Decreto nº 7.203, de 04 de
junho de 2010);
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28. não veicular publicidade acerca do objeto deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da CONTRATANTE;
29. Não subempreitar globalmente os serviços avençados,
30. observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pela execução dos serviços objeto do presente Contrato, fica estimado o valor total
de RXXXXXX (XX), sendo para o presente exercício o valor de R$ XXXX, que correrá à conta
dos Programas de Trabalho - PTRES n.ºs. XXXXXX, Elemento de Despesa XXXXX, em razão do
que foram emitidas as Notas de Empenhos n.ºs XXXXXX, em favor da CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - As despesas para o próximo exercício estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento à presente finalidade, a ser consignada na Lei
Orçamentária da União, e os créditos e empenhos para sua cobertura serão indicados por meio de
termos aditivos ou apostilamentos.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda nacional corrente, por emissão
de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da Contratada, mediante a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, discriminando os serviços executados, acompanhada dos respectivos Relatórios
e comprovantes, devidamente atestada pela fiscalização.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Será efetuado o pagamento apenas das despesas efetivamente
realizadas e comprovadas, devendo a CONTRATADA encaminhar toda a documentação
decorrente do evento, tais como, comprovantes de despesas com as devidas Listas de Presenças dos
Participantes, Relatórios de Hospedagem fornecidos pelos hotéis, assim como outros por ventura
sejam solicitados pela CONTRATANTE, observado o constante do subitem 31.1.1.1 do Termo de
Referência.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada pela Administração, não deverá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
data de sua apresentação.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Nos casos em que obrigatórias, as Notas Fiscais deverão ser
eletrônicas (Nfe) conforme disposições contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS
42, de 03 de julho de 2009;
SUBCLÁUSULA QUARTA - Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, se for o
caso, os dados bancários do credor para emissão da (s) ordem (s) bancária (s) e as devidas retenções
tributárias a serem feitas pela instituição conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de
1996.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL OU SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal eletrônica, acompanhada do
Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela Instrução
Normativa RFB nº 1244, de 30 de janeiro de 2012, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições.
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SUBCLÁUSULA SEXTA – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da lei nº
8.666/93.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, ela será devolvida à empresa, pelo representante do Contratante, e o
pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
SUBCLÁUSULA OITAVA - Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados
à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
I=(TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SUBCLÁUSULA NONA - A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis,
só deverá ocorrer quando o contratado:
a. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA – Estarão sujeitos à retenção na fonte, quando couber, os seguintes
tributos:
a. Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre Lucro
Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, na forma da Instrução
Normativa RFB Nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
b. contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 denovembro de 2009, conforme
determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e
c. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 e demais legislação vigente.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais
encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos
à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou
não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a
quem deu causa à mora.
Página 46 de 51
Pregão Eletrônico SRP n.º 21/2014-MEC

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – No ato do pagamento será comprovada a manutenção
das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º,
do Decreto nº 5.540/2005).
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de 12 (meses) a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos subseqüentes mediante termos aditivos, até
o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens à
Administração, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e observados os requisitos
de que trata o § 1º do art. 30-A da IN/SLTI/MP nº 02/2008, atualizada.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Na ocorrência de eventual prorrogação contratual, os custos fixos ou
variáveis, não renováveis, que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação
deverão ser eliminados ou reduzidos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
Após pesquisa de preço realizada pelo MEC, os valores de cada item PODERÃO ser
reajustados por periodicidade não inferior a 12 meses em percentuais que não ultrapassem a média
dos índices que medem a variação de preços no mercado nacional do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGPDI, mantida pela Fundação Getúlio Vargas, acumulado em 12 meses,
com base na seguinte fórmula.
R = (I – Iro ) . P
Io
Onde:
a)

para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado
I = Índice relativo ao mês do reajuste
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta
P = Preço atual dos serviços
b)

para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado
I = índice relativo ao mês do novo reajuste
Io = Índice relativo ao mês do inicio dos efeitos financeiros do último reajuste
Efetuado.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
a. A partir da assinatura do Apostilamento;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços DE
CADA ITEM contratado são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratação mais vantajosa.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Caberá ao MEC, na condição de órgão gerenciador, definir o
percentual de reajuste para cada item registrado na ata, em conformidade com os incisos VII e VIII,
art. 5º, do Decreto nº 7.892/2013, atualizado.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da
CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e não forem
solicitados durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
assinatura do CONTRATO, comprovante de prestação de garantia, no valor de R$ xxxx,
correspondente ao percentual 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, dentre uma das
modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 3
(três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato; e
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A autorização contida no item anterior é extensiva aos casos de
multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal;
SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE;
SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou
pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
SUBCLÁUSULA SEXTA - Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem
expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “c” do item imediatamente anterior.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica
Federal, com correção monetária, em favor do MEC.
SUBCLÁUSULA OITAVA - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
SUBCLÁUSULA NONA - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CONTRATANTE a promover a rescisão do CONTRATO por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso o MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO não comunique a ocorrência de sinistros.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A garantia somente será liberada ou restituída após a
execução do contrato, desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer
reclamação a ela relativa, hipótese em que ficará retida até solução final.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93, será
acompanhada e fiscalizada por servidor designado como Representante da Administração,que
anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do
presente contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para o acompanhamento e fiscalização do Contrato serão
observadas, no que couber, as disposições constantes IN nº 02/2008, atualizada.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante, deverão ser solicitadas aos seu gestor, em tempo hábil para a adoção das medidas que
se fizerem necessárias.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A Administração, devidamente representada na forma desta
Cláusula, poderá rejeitar, no todo, ou em parte, os serviços prestados, sem ônus para o MEC, se
executados em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus
anexos, neste Contrato e na sua proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada no SICAF e
no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Termo, em Contrato ou em Edital e demais
cominações legais a CONTRATADA que:
1.

apresentar documentação falsa;

2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

3.

falhar ou fraudar na execução do contrato;

4.

comportar-se de modo inidôneo;

5.

fizer declaração falsa;

6.

cometer fraude fiscal
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com
fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução total ou
parcial da obrigação, sem prejuízo de demais sanções legais cabíveis, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
1. Advertência;
2. Multa de:
a. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, em
caso de atraso NO INÍCIO OU NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS,
limitada a incidência a 5 (cinco) dias. Após o sexto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e da
aplicação da sanção pecuniária consignada na alínea d);
b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Serviço, em
caso de atraso NO INÍCIO OU NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, por
período superior ao previsto na alínea “a”, limitado a 5 (cinco) dias
subsequentes. Após o décimo-primeiro dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
c. 5% (cinco por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura, no período superior ao
previsto nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida.
d. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
d.1 No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e
“b”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5 % (sete e meio por
cento).
e. No caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual, não
prevista nas hipóteses acima, para aplicação de penalidades financeira,
poderá a CONTRATANTE aplicar multa, gradual entre 0,2% (zero, dois por
cento) a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, conforme a
gravidade do fato apurada em processo administrativo no qual serão
assegurados o contraditório e ampla defesa;
3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com o MEC, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração
da CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a do
pagamento a ser efetuado.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento,
ou seja, na fase da defesa prévia, a CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor
correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou
aceita parcialmente, pela CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em
favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa
apresentada
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Os serviços deverão ser prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade
ambiental contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que
couber, observado o disposto no Encarte “E” do Termo de Referência.
CLÁUSULA DÈCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO enseja sua rescisão, de
conformidade com os Arts. 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, nos
termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93, correndo as despesas a expensas da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
O Foro é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF, para dirimir quaisquer
litígios oriundos do presente instrumento contratual.
E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo,
que a tudo assistiram.
_____________________________
CONTRATADA

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
_____________________________

______________________________

NOME

NOME

C.I n.º

C.I n.º

CPF

CPF
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