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EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

Processo Administrativo n° 46/2017 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO 

NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, por intermédio de sua Pregoeira, 

designada pela Portaria CONTER n.º 26/2017, sediado no SRTVN 702, Bloco P, sala 

2062 – Ed. Brasília Rádio Center, Brasília - DF, 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, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 01/12/2017 

Horário: 10 horas (horário de Brasília/Distrito Federal) 

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

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

manutenção preventiva e/ou corretiva com reposição de peças/componentes para as 

impressoras tipo laser monocromática/colorida, jato de tinta monocromática/colorida e 

multifuncionais de propriedade do CONTER, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento 

correrá à conta da Natureza da Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.39.012 – Manutenção e 

conservação de equipamentos. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2. O 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. 
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3.3. 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. 

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 

no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.  

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

4.3.4.  Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 

dissolução ou liquidação;  

4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até 

a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  
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5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico. 

5.7. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o 

valor global da proposta, o qual incluirá todos os custos e despesas relacionadas a 

execução necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, 

tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais, 

trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas. 

6.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2.   O Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeira e os licitantes. 

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema.  

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeira aos 

participantes.  

6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeira. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances.  

6.14. 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. 

6.15. 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 licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 

2015. 

6.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior 

porte, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
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pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

6.18. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou 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. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. Considera-

se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.3. O Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável 

para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.4.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, 

e formalmente aceita pelo Pregoeira.  

7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeira examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


 

 

 

 

              CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
 

 
SRTVN/701, Bl. P, Salas 2.060/2.061 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900 – Telefax (0XX 61) 3326 

9374 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 

 

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeira suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.6. O Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital.   

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeira não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeira passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

 

8. DA HABILITAÇÃO   

 

                     8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 
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8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação   

parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital. 

 

8.2.1.   As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no 

Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

 

8.2.2.  A documentação de habilitação deverá ser remetida por meio da opção 

“Enviar Anexo”, do sistema Comprasnet no prazo máximo de 60 (sessenta) 

minutos, a contar da solicitação da Pregoeira. 

 

8.2.3. O prazo para o envio da habilitação poderá ser prorrogado por mais 60 

(sessenta) minutos, caso seja expressamente solicitado pelo licitante, por meio 

eletrônico (processos.conter@conter.gov.br) ou, preferencialmente, pelo chat, 

e a solicitação se dê dentro do prazo estabelecido no item 8.1.2. e os motivos 

alegados sejam aceitos pela Pregoeira. 

 

8.2.4.  Ocorrendo algum problema que impossibilite o envio dos anexos descritos, 

por meio do Comprasnet, os documentos poderão ser apresentados pelo email: 

processos.conter@conter.gov.br.  

 

8.2.5.  A pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes, 

constituindo a consulta meio legal de prova. 

 

8.2.6.  Todos os documentos relativos ao certame, que não puderem ser impressos 

eletronicamente pela pregoeira deverão ser encaminhados em via original ou 

cópia devidamente autenticada, juntamente com a proposta de preços, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da habilitação 

na sessão pública, por meio de protocolo realizado na sede do CONTER 
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situado no SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio Center, 

Brasília – DF 

 

8.2.7.  À Pregoeira ou à autoridade superior é assegurado o direito de solicitar à 

licitante vencedora, a qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 

esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 

atendimento. 

 

8.3. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 

da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores; 

8.4.5. 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, segundo determinado pelo Departamento de Registro 

Empresarial e Integração – DREI.  

8.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – 

DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério 
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do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 

2012. 

8.4.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

8.4.9. No caso de exercício de atividade de XXXX: ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos 

do artigo XX da (Lei/Decreto) n° XXXX. 

8.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

8.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

8.5.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante; 

8.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
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apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.6. Qualificação Econômico-Financeira,  

8.6.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

8.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.6.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não 

será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

8.6.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 

ou do item pertinente. 

8.7.          As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio 

de:  

8.7.1. Para que o CONTER possa analisar e julgar as Qualificações 

Técnicas, as empresas proponentes deverão apresentar os documentos 

relacionados abaixo: 

a) Apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa prestou ou 

presta, a contento, serviços de manutenção e de assistência técnica em 

impressoras multifuncionais; 

b) Os serviços só poderão ser realizados por técnicos especializados, com 

cursos ou estágio promovido pelo fabricante dos aparelhos ou seu 

representante, com certificado ou qualquer outro documento do fabricante que 

comprove a qualificação do técnico, no mínimo de 01 (um), para os 

equipamentos multifuncionais, impressoras laser coloridas e monocromáticas 

das principais marcas renomadas do mercado, BROTHER, HP, SAMSUNG, 

CANON, RICOH, KYOCERA e etc.; 

c) Declaração da licitante, datada e assinada pelo responsável, de que é 

especializada na prestação de serviços e assistência técnica e de manutenção 

em aparelhos multifuncionais BROTHER e HP; 

d) Declaração da licitante, datada e assinada pelo seu responsável, de que 

possui representante (podendo ser sede e/ou filial) devidamente qualificado 

para execução dos serviços objeto desta descrição, na qual possam ser 

efetuados consertos de peças ou acessórios dos equipamentos, com indicação 

do local de funcionamento para eventual comprovação e vistoria pelo 

CONTER; 

e) Declaração da licitante, datada e assinada pelo responsável, de que não 

sofre restrições dos fabricantes dos aparelhos para a obtenção das peças e 

ferramentas, necessárias à execução dos serviços objeto desta descrição; 
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8.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.9. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, o Pregoeira consultará o referido Sistema em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista conforme o disposto nos arts. 4º, 

caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

11.10.10. 

8.9.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 

vencida junto ao SICAF. 

8.9.2. Caso o Pregoeira 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 licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006.  

8.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 

reabertura da sessão pública. 

8.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 

o Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 
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8.13. 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. 

8.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

9.1. A licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar deverá encaminhar a 

proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo máximo de 

60 (sessenta) minutos contados da convocação efetuada pela Pregoeira, por meio da 

opção “Enviar Anexo” do sistema compras.net, conforme modelo constante no 

Anexo III deste Edital. 

9.2. O prazo para envio do anexo poderá ser prorrogado por igual período, caso seja 

expressamente solicitado pela licitante por meio eletrônico 

(processos.conter@conter.gov.br) ou preferencialmente, pelo chat, e a solicitação se 

dê dentro do prazo estabelecido no item 10.1. e os motivos alegados sejam aceitos 

pela Pregoeira. 

9.3.  Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, em prazo a ser estabelecido pela Pregoeira. 

9.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser protocolados 

na Sede do CONTER no SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio 

Center, Brasília – DF. 

9.5.  A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 

do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 

especificações técnicas do objeto. 

9.6. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 

do CONTER, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes ao quadro 

funcional, para orientar sua decisão. 

9.7. A Somente serão aceitas as propostas, conforme modelo constante no Anexo I deste 

Edital, cujo valor global seja igual ou inferior ao perpetrado pelo CONTER, o qual 

perfaz a quantia de R$6.556,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais). 
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10.  DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
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12.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o CONTER convocará a 

licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do 

instrumento contratual, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, no 

prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da notificação, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e neste Edital 

e seus Anexos. 

12.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu 

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CONTER. 

13. DO PREÇO 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

13.1.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo 

período de 12 meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser 

reajustado pela aplicação do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após 

pesquisa de preços, manifestação do gestor e comprovação da vantajosidade. 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência.  

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1.  O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º dia do mês subsequente 

prestação dos serviços. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 

contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. Apresentar documentação falsa; 
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17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

17.3.1. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

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

impedimento. 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 
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18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

processos.conter@conter.gov.br). 

18.3. Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados à Pregoeira, 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. 

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeira 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 

por qualquer interessado. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. 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 Pregoeira.   

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeira 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. 

19.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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19.4. 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. 

19.5. 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. 

19.6. 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. 

19.7. 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. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conter.gov.br. 

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

19.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

19.10.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 

19.10.3. ANEXO III – Minuta de Contrato 

 

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

 

Assinatura da autoridade competente 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

20. DO OBJETO 

 

20.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

manutenção preventiva e/ou corretiva com reposição de peças/componentes para as 

impressoras tipo laser monocromática/colorida, jato de tinta monocromática/colorida e 

multifuncionais de propriedade do CONTER, conforme especificadas na tabela abaixo: 

 

OBS: O CONTER poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades de 

equipamentos (impressoras) inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da 

Contratada. 

20.2. Quadro de equipamentos de impressão – CONTER 

 

QUADRO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - CONTER 

Uni. Equipamento 
Supriment

o 
Modelo 

Páginas 

Aproximada

s 

1 
Brother MFC-

8890dw 
Toner 

TN-650 8.000 

Unidade de Tambor DR-

620 
25.000 

3 
HP LaserJet MFP 

M521dn 
Toner 

HP 55A 6.000 

HP 55X 12.500 

1 
HP LaserJet Pro 

400 Color 

M451dw 

Toners 

HP 305A /305X   Preto 2.200 / 4.000 

HP 305A Ciano 2.600 

HP 305A Magenta 2.600 

HP 305A Amarelo 2.600 

1 HP Deskjet 3050 
Tinta 

Cartucho 

HP 122 Preto 120 

HP 122 Tri-Color 100 

HP 122XL Preto 480 

HP 122XL Tri-Color 330 

1 
HP LaserJet 

P3015dn 
Toner HP 55A Preto 6000 

2 
OfficeJet 4500 

Desktop - G510a 

Tinta 

Cartucho 

HP 901 Preto 200 

HP 901 Tricolor 360 

Pack 901XL - Preto/Color 700 
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2 DeskJet 930c 
Tinta 

Cartucho 

HP 45 Preto 930 

HP 78 Tri-Color 560 

21. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

21.1. A presente contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção corretiva e preventiva nos referidos equipamentos, visa a sua 

conservação e garantia do seu perfeito funcionamento. Desta forma torna-se 

imprescindível a respectiva contração.  

22. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

22.1. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais no mercado 

23. DA EXECUÇÃO E LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

23.1. O Serviço será realizado mediante chamada técnica (ordem de serviço) com 

atendimento dentro do horário de expediente comercial e cronograma de manutenção 

preventiva (a ser elaborado pelo Fiscal do contrato), na sede do CONTER, localizado 

na SRTVN Quadra 702, Bl. P, Salas 2.060/2.062 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF 

– CEP 70719-900. Telefone: (61) 3051-6500/ 3326-9374; 

24. MANUTENÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA 

24.1. Entende-se por manutenção corretiva, a série de procedimentos no sentido de 

corrigir todo e qualquer defeito apresentado nos aparelhos multifuncionais, objeto desta 

descrição. 

 

5.1.2. Entende-se por manutenção preventiva, aquela com programação pré-determinada, 

onde serão executados os serviços de limpezas, lubrificações, atualizações de firmware, 

configurações e ajustes para prevenir desgastes e defeitos futuros e, ao mesmo tempo 

manter os equipamentos em perfeitas condições de uso. 

 

24.2. A manutenção preventiva será executada mensalmente, preferencialmente até o 

dia 10 de cada mês; 
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5.2.2. O prazo máximo de atendimento dos chamados será de 04 (quatro) horas úteis. 

Caso não seja possível o atendimento dentro do prazo estabelecido, a CONTRATADA 

deverá comunicar à Administração Pública para possível prorrogação. 

 

5.3 - As manutenções corretivas e preventivas serão realizadas pela Contratada de Segunda 

a Sexta-Feira, no horário compreendido entre as 8:00 às 17:00 horas, de acordo com os 

manuais e normas técnicas, efetuando-se os necessários reparos e/ou substituições de 

peças, quando solicitado pela área competente do CONTER; 

 

5.4 - O CONTER reserva-se do direito de efetuar vistoria nos serviços realizados, 

aplicando as penalidades previstas no Contrato, caso seja constatada a prática de 

procedimentos marginais, técnica inadequada ou serviços não recomendados pelo 

fabricante; 

 

5.5 - A cada atendimento fora do prazo estabelecido, fica a CONTRATADA obrigada a 

comunicar formalmente com as devidas justificativas, independente das multas e sanções 

previstas em Contrato; 

 

5.6 A substituição das peças necessárias à execução do serviço, deverá ser atendida no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso não seja possível o atendimento dentro 

do prazo estabelecido, a CONTRATADA deverá comunicar à Administração Pública para 

possível prorrogação. 

25. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

25.1. São obrigações e responsabilidade da contratada: 

 

25.1.1. Cumprir fielmente o contrato, de forma que os serviços acordados mantenham os 

equipamentos em condições de perfeito funcionamento, nos locais de instalação 

designados pelo CONTER;  

 

25.1.2. A CONTRATADA utilizará na execução dos serviços, empregados do quadro 

permanente da Empresa, podendo ser exigido, pela fiscalização, a substituição de qualquer 

elemento, cujo comportamento ou capacidade técnica sejam julgados impróprios ao 

desempenho dos serviços contratados; 

25.1.3. Todas as Chamadas Técnicas deverão ser atendidas no prazo máximo de 04 

(quatro) horas úteis; 

 

25.1.4. Os serviços deverão ser rigorosamente executados, de acordo com as especificações 

e toda e qualquer modificação em relação ao que está previsto, somente poderá ser feita, 

quando solicitado por escrito ao CONTER pela fiscalização; 
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25.1.5. Serão de responsabilidade da empresa contratada, todos os serviços como 

instalação, reinstalação, programação, reprogramação e outros necessários ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos, com supervisão do Fiscal; 

 

25.1.6. Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de toda as 

ferramentas, mão-de-obra, despesas com obrigações trabalhistas, custos fiscais, despesas 

decorrentes de acidentes de trabalho, uniformes, bem como os materiais diversos e 

qualquer serviço especializado ou não especializado que seja necessário à perfeita e 

completa execução do objeto desta descrição; 

 

25.1.7. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos 

causados por seus empregados aos equipamentos, instalações, patrimônios e bens, em 

decorrência da execução dos serviços, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais 

causados a terceiros a qualquer título; 

 

25.1.8. Quando necessária, a retirada de algum equipamento para conserto na sede da 

CONTRATADA, deverá informar por escrito ao CONTER, bem como deverá colocar em 

substituição, outro equipamento equivalente no local (equipamento de propriedade da 

empresa) até o retorno do aparelho retirado para reparo e  
 

25.1.9. A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus decorrentes dos 

deslocamentos de equipamentos da sede do CONTER; 

 

25.1.10. Manter um estoque de componentes (placas, fontes e outros.), de Back-up, 

no sentido de cumprir os prazos estabelecidos nesta descrição, assegurando a contínua e 

perfeita utilização dos equipamentos. 

26. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

26.1. São obrigações e responsabilidades da Contratante: 

 

26.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às instalações da Contratante, 

quando se fizer necessário, independentemente de permissão prévia, deste que estejam 

credenciados exclusivamente para a execução dos serviços; 

 

26.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante legal da Contratante; 

26.1.3. Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências 

e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia à Contratada, para a correção 

das irregularidades apontadas. 
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27.  DO PREÇO 

         8.1. Os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto; 

 

8.2. A análise e julgamento das propostas financeiras observarão o cumprimento, pelas 

licitantes, das exigências estabelecidas no Edital e desta descrição. 

28. DAS PEÇAS QUE VIEREM A SER SUBSTITUÍDAS E GARANTIA: 

   9.1.  As peças que vierem a ser substituídas e os serviços de mão-de-obra terão a garantia 

mínima de 90 (noventa) dias. 
 

9.2. Se os equipamentos vierem apresentar o mesmo defeito dentro do prazo       

mencionado no subitem acima, a contagem desse prazo será reiniciado, a partir da data em 

que o equipamento for colocado novamente em operação. 

 

9.3. Havendo necessidade de aquisição de peças, a CONTRATADA deverá emitir 

orçamento prévio ao CONTER, o qual obrigatoriamente fará pesquisa de preços para 

confirmar se os valores são de mercado, e, só então, autorizar o fornecimento das peças 

pela CONTRATADA. Caso o valor do orçamento seja maior, a aquisição será pelo menor 

valor da pesquisa de preços de mercado, em autos apartados; 

 

9.4.  As peças que vierem a ser fornecidas/substituídas pela CONTRATADA deverão ser 

originais do fabricante admitindo-se o uso de peças similares, desde que justificadas e 

aprovadas pela área técnica da CONTRATANTE, juntamente com o Fiscal do contrato. 

Quando as peças não forem originais, identificá-las no relatório; 

 

9.5. As peças e/ou componentes necessários que vierem a ser fornecidas/substituídas pela 

CONTRATADA para a manutenção corretiva deverão ser novas, não permitido a 

substituição por peças usadas, reformadas ou recondicionadas. Caso não haja peças de 

reposição no mercado, admitir-se-á o uso o de peças similares desde que sejam 

apresentadas justificativas e as mesmas sejam aprovadas pela área técnica da 

CONTRATANTE e pelo Fiscal do contrato. Quando for utilizada peça não original as 

mesmas deverão ser identificadas nos relatórios; 

 

9.6 Todas as peças substituídas pela CONTRATADA deverão ser devolvidas à 

CONTRATANTE; 

 

9.7 A CONTRATANTE poderá, ao seu critério, fornecer qualquer peça ou produto 

necessário para a realização dos serviços, ficando a CONTRATADA obrigada a instalá-las 
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com a melhor técnica possível, sem que isso resulte em ônus adicionais à 

CONTRATANTE. 

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

 

29.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

 

29.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

29.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

 

29.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

29.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 

29.1.6. Não mantiver a proposta. 

 

29.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

29.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

29.3. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

 

29.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

 

29.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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29.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos;  

 

29.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

 

29.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

29.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

 

29.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

29.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

29.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

29.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

29.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

29.7. As penalidades serão registradas no SICAF. 

30. PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1. Período de 12 (dose) meses, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o 

artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
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11.2. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 12 

meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela aplicação do 

IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, manifestação do 

gestor e comprovação da vantajosidade. 

31.  VALOR ESTIMADO 

31.1. Estima-se o valor global do contrato, em R$6.556,00 (seis mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais) para a consecução da presente contratação, conforme quadro 

comparativo dos valores balizados para apuração da média dos orçamentos:  

 

 

EMPRESA VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

SUPPORT TELEINFORMÁTICA 

LTDA 

R$600,00 R$7.200,00 

INTERAGE IMPRESSORAS E 

SUPRIMENTOS 

R$639,00 R$7.688,00 

A.N IMPRESSORAS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA1 

R$398,33 R$4.780,00 

MÉDIA DO PREÇO DE MERCADO R$545,77 R$6.556,00 

 

32. PAGAMENTO 

32.1. Mensalmente, até o 5º dia do mês subsequente a prestação dos serviços. 

33.  RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

13.1 Assessoria de Informatica com auxílio de profissional designando pela 

Administração. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 O valor total apresentado pela empresa A.N Impressoras (R$4.780,00) corresponde a 20 

impressoras, ou seja, representa um número maior ao que está relacionado nesta descrição. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Local Serviços Valor Mensal (R$) Valor Total Anual (R$) 

CONTE

R 

Empresa especializada na 

prestação de serviços 

continuados de 

manutenção preventiva 

e/ou corretiva com 

reposição de 

peças/componentes para 

as impressoras tipo laser 

monocromática/colorida, 

jato de tinta 

monocromática/colorida e 

multifuncionais de 

propriedade do CONTER. 

  

VALOR TOTAL  

 

a) A planilha final que será apresentada pela licitante vencedora deverá apresentar 

valor global não superior ao orçamento estimado pelo CONTER, sob pena 

desclassificação. 

b)  O preço proposto é de exclusiva responsabilidade deste licitante e não poderemos 

pleitear quaisquer direitos, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

c)  Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos e 

despesas relacionadas a execução e necessários ao cumprimento integral do objeto, 

tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais, 

trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas. 

d) Validade desta proposta é 60 (sessenta) dias. 

 

Desde já nos declaramos cientes de que o CONTER procederá à retenção de tributos e 

contribuições nas situações previstas em lei, se houver. 

 

Dados da Licitante: 

Razão social: 

CNPJ: 

Endereço completo:  
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Telefone e fax:  

Nome do Banco:  

Número do Banco:  

Agência:  

Número da conta corrente:  

Dados do preposto para firmar o contrato: 

Nome completo:  

CPF:  

Carteira de Identidade: 

Estado civil: 

Nacionalidade:  

Email: 

Telefone: 

Fax: 

 

 

Local e data 

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

Assinatura e carimbo (representante legal da licitante) 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU 

CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 

PEÇAS/COMPONENTES PARA AS 

IMPRESSORAS TIPO LASER 

MONOCROMÁTICA/COLORIDA, JATO 

DE TINTA 

MONOCROMÁTICA/COLORIDA E 

MULTIFUNCIONAIS DE PROPRIEDADE 

DO CONTER, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS 

EM RADIOLOGIA E A EMPRESA XXXXX 

 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pessoa 

jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 03.635.323/0001-40 com sede no 

SRTVN, Quadra 702, Edifício Brasília Rádio Center, Sala nº 2.062, Brasília, Distrito 

Federal, representado por Seu Diretor Presidente, TR. MANOEL BENEDITO VIANA 

SANTOS, ora denominado CONTRATANTE; e XXXX, empresa com sede XXX, inscrita 

no CNPJ sob o nº XXX, ora denominada CONTRATADO, tendo em vista o que consta no 

Processo nº 46/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente 

do Pregão nº 07/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e/ou corretiva com 

reposição de peças/componentes para as impressoras tipo laser 
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monocromática/colorida, jato de tinta monocromática/colorida e multifuncionais de 

propriedade do CONTER. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O Período de 12 (dose) meses, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o 

artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 12 

meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela aplicação 

do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, manifestação 

do gestor e comprovação da vantajosidade. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento correrá à 

conta da Natureza da Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.39.012 – Manutenção e conservação 

de equipamentos. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. Mensalmente, até o 5º dia do mês subsequente a prestação dos serviços. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 

12 meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela 

aplicação do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, 

manifestação do gestor e comprovação da vantajosidade. 

7. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
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8. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 

no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

10.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3 Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
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normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 

e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

14.1. É eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

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

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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