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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2022 

PROCESSO N.º 29/2022 

LICITAÇÃO Nº 979366 

 
 
O Pregoeiro do CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 8ª REGIÃO (“CRB8”), 
designado por meio da Portaria n. 08/2022, torna público aos interessados que fará realizar 
licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação, para o Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região – São Paulo, conforme 
faculta a Lei 14.133/2021 e suas alterações subsequentes, que será regido pela Lei n. 
10.520/2002 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a 
Lei 14.133/2021, com suas alterações, e demais exigências deste Edital. 

 
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Publica 
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico Licitações-e.  
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 06/01/2023 às 11h00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/01/2023 às 11h01min. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/01/2023 às 11h15min. 
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: https://www.licitacoes-e.com.br 
COORDENAÇÃO DO PROCESSO: Pregoeiro: Ronaldo Ferreira Gonçalves 
REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília. 
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços 
de asseio e limpeza, considerando a necessidade de prestação continuada deste serviço, 
compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo, insumos e 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme as especificações 
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital). 
 
1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
Sistema Eletrônico e as especificações constantes do Anexo II deste Edital prevalecerão às 
últimas. 
 
1.2. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 
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Anexo I: Termo de Referência 
Anexo II: Modelo de Credenciamento 
Anexo III: Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
Anexo IV: Modelo para apresentação da Proposta Comercial 
Anexo V: Minuta de Contrato 
  
 
2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO a pessoa jurídica de direito privado que 
forneça serviços de asseio e limpeza e que: 
 
2.1.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
exigida para habilitação, constante do item 05 deste Edital, e estiverem devidamente 
credenciadas no (https://www.licitacoes-e.com.br) e apresentem os documentos nele exigidos, 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício 
competente; 
 
2.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 
10.01.2001 (válido só para empresas nacionais); 
 
2.1.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do 
presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a 
qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública.  
 
2.1.3. Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
2.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública 
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam 
punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal. 
 
2.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Termo de Referência do presente 
Edital.  
 
2.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 
 
2.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem 
assim o Escritório do qual tal servidor seja sócio ou dirigente; 
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2.3.2. Empresa que esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 
2.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração 
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que 
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública 
Federal.  
 
2.4. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Os Licitantes interessados deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 
para início da sessão pública via Internet. 
 
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site (https://www.licitacoes-e.com.br). 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
3.4. 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 à entidade promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
4. DA PROPOSTA 
 
4.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor da prestação do 
serviço global, a partir da data da liberação do Edital no site (https://www.licitacoes-e.com.br), 
21/12/2022, até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja, até às 11h00mm do dia 
06/01/2023, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este 
período o Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços. 
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4.1.1. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua 
proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de 
desclassificação do certame pelo Pregoeiro. 
 
4.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública. 
 
4.3. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 
 
4.4. O Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em 
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema 
Eletrônico e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital 
prevalecerão às últimas. 
 
4.5. Na proposta de preços deverão constar, pelo menos, as seguintes condições: 
 
a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-
mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu 
representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento; 
 
b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
c) prazo máximo para início da prestação dos serviços objeto do Edital é de 30 dias corridos, a 
partir da assinatura do contrato. 
 
d) valor mensal da prestação dos serviços, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no 
mercado, conforme estabelece a Lei Federal n. 14.133/2021, em algarismo e por extenso 
(total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, 
INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES. 
 
e) no preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as 
despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 
 
4.5.1. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
4.6. O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de 
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
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requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado. 
 
 
5. DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico os Licitante deverão estar cadastrados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em plena 
validade, a qual será verificada “online”, atendendo, ainda, às seguintes condições: 
 
5.1.1. Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam 
a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo IV 
deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o 
número da identidade do declarante. 
 
5.1.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE 
PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER 
TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo 
V deste Edital; 
 
5.1.3. Contrato social e última alteração contratual em vigor; 
 
5.1.4. Cartão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
5.1.5. ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa forneceu objeto compatível 
em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação. 
 
5.2. O Licitante que for declarado vencedor do presente Edital, terá o prazo de no máximo 24:30 
(vinte e quatro horas e trinta minutos) para enviar, via e-mail ao endereço adm@crb8.org.br, os 
documentos necessários para habilitação. 
 
5.3. O Licitante que for declarado vencedor do presente Pregão Eletrônico deverá encaminhar 
os documentos de habilitação via Correio com Aviso de Recebimento ao Comprador no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis.  
 
5.4. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no Sistema 
SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, poderão ser apresentados em original, ou 
cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da imprensa oficial, 
conforme prazos acima citados. 
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5.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
5.6. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 
Licitante. 
 
 
6. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1. A partir das 11h15min do dia 06/01/2023 e de conformidade com o estabelecido neste 
Edital, terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das 
Propostas de preços habilitadas em conformidade com o item 7 - Proposta de Preços, e que 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e 
o Anexo IV.  
 
6.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única 
e exclusivamente, no site (https://www.licitacoes-e.com.br), conforme Edital. 
 
 
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. Somente os Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o item 
4, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico, sendo o Licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 
 
7.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR MENSAL da 
prestação dos serviços de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica. 
 
7.2. Os Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de sua aceitação. 
 
7.3. O LICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES INFERIORES AO ÚLTIMO POR 
ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA. 
 
7.4. Entre as propostas, o valor mínimo dos lances será de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.6. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
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7.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção 
dos lances. 
 
7.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 
7.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site (https://www.licitacoes-
e.com.br).  
 
7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a comunicação 
aos Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.8.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos Licitantes observados o mesmo tempo de até 
30 (trinta) minutos. 
 
7.9. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do Licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 
preços. 
 
 
8. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO. 
 
8.1. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
 
8.2. Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
8.3. O(a) Pregoeiro(a) anunciará o Licitante vencedor, imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da 
mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
8.4. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 
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8.5. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação do Licitante conforme 
disposições contidas no presente Edital. 
 
8.6. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que 
atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto 
do certame. 
 
8.7. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitado o Licitante e tendo sido aceito o 
menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a empresa vencedora do respectivo item. 
 
8.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no 
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação 
pertinente.  
 
8.9. A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada no prazo de 30 
(trinta) minutos, via email ao endereço (adm@crb8.org.br). 
 
8.10. A proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance deverá ser 
enviada para o CRB-8, localizado na Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP: 
04013-020, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da indicação da Licitante vencedora.  
 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO, observadas 
as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital. 
 
9.2. O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de 
preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste 
caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser 
designada para a qual todos os Licitantes serão convocados.  
 
9.3. Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor. 
 
9.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador e nem 
firam os direitos dos demais Licitantes. 
 
9.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial, afixado no Quadro de Avisos do 
CRB-8 e no site www.crb8.org.br  
 

mailto:(adm@crb8.org.br)
http://www.crb8.org.br/
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9.6. Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas o(a) Pregoeiro(a) convocará 
todas as licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas 
escoimadas das causas que motivaram a desclassificação. 
 
10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 
10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no (adm@crb8.org.br). As informações e/ou 
esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site (www.crb8.org.br), ficando 
todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo 
Pregoeiro. 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO  
 
11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. Art. 24 DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
11.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. Art.24 § 1º DECRETO Nº 
10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
11.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da 
proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, em 
campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
12.1.1. Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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12.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade 
Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto. 
 
12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a 
contratação. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES 
 
13.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
13.2. O Licitante vencedor ficará obrigado a: 
 
a) firmar e cumprir fielmente o contrato de prestação de serviços com o CRB8, nos termos 
propostos na minuta anexa; 
 
b) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante 
prévia autorização do CRB8; 
 
c) emitir nota fiscal/fatura com o mesmo número de CNPJ da Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos e Contribuições Federais e da proposta. 

 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1. O vencedor do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n. 14.133/2021. A Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
 

a. advertência; 
b. multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses: 
b.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas 
no Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do Contrato; 
b.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 
de inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
Contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado. 

c. suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar 
com este órgão promotor de certame, por prazo de até 2 (dois) anos, para o 
licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
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execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior. 
 

14.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo poderá ser descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 
 
14.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 14.1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 
 
14.4. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo 
previsto na Lei nº 14.133/2021. 
 
14.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 
 
14.6. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e ”b”, do item 
14.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata. 
 
15. FONTES DOS RECURSOS/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. As despesas decorrentes deste certame são próprias do CRB, estando inclusas no plano 
de contas sob o nº 6.3.1.3.02.01.008 (Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem), e o 
valor anual estimado para a contratação é de R$ 58.617,21 (cinquenta e oito mil seiscentos e 
dezessete reais e vinte e um centavos). 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. De acordo com o artigo 64 da Lei n. 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por 
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo 
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do 
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da Contribuição para 
Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP. 
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16.2. O pagamento dos serviços será efetuado até o 10º (décimo) dia útil seguinte à entrega da 
nota-fiscal devidamente atestada pelo departamento competente do CRB8, mediante depósito 
em conta corrente através de ordem bancária ou por boleto.  
 
16.3. A Nota Fiscal deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena 
de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento 
regular da mesma. 
 
16.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica durante a etapa de 
credenciamento. 
 
16.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
17. DA VIGÊNCIA 
 
17.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante termos aditivos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo Art. 106, da Lei n. 14.133/2021, tendo 
validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial.  
 
17.2. Na minuta do Contrato constante do Anexo V estão fixadas as responsabilidades das 
partes, as condições de pagamento e demais obrigações contratuais.  
 
18. DAS CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO  
 
18.1. As condições de recebimento do objeto da licitação, fiscalização e gerenciamento do 
contrato estão estabelecidas na Minuta constante do Anexo V. 
 
19. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO  
 
19.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua 
revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito devidamente fundamentado. 
  
19.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no Art. 148, parágrafo § 1º e § 2º da Lei n. 14.133/2021. 
  
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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20.1. O contrato a ser celebrado obedecerá à Minuta constante do Anexo V, na qual serão 
considerados todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de 
base para o julgamento desta licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
 
20.2. Na minuta do Contrato constante do Anexo V estão fixadas as responsabilidades das 
partes as condições de pagamento e demais obrigações contratuais.  
 
20.3. O Pregoeiro, no interesse público poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
20.4. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Pregão Eletrônico poderão ser solicitados por escrito ao 
Pregoeiro via e-mail. 
 

 
São Paulo, 20 de Dezembro de 2022. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
 
A presente contratação justifica-se pelos seguintes fatos: 

 

 É necessária a contratação dos serviços de limpeza, para que as dependências do 

CRB-8 sejam limpas e higienizadas, permitindo assim que as atividades deste conselho 

sejam realizadas sem nenhuma interferência relacionada a falta de limpeza e 

higienização. A descontinuidade destes serviços não é indicada, pois, as questões que 

envolvem conservação e limpeza estão atreladas a saúde pública e bem estar dos 

funcionários frequentadores do CRB-8. Por fim, cumpre informar não tratar de atividade 

fim deste Conselho, sendo própria a terceirização de tais serviços considerando que o 

Regional não dispõe de servidores para este fim. 

 

 A previsão legal instituída pela Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações) que obriga toda 

Administração Pública a prévia realização de licitação para se contratar serviços. 

 
2. OBJETO 
 
 

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada em 

serviços de asseio e limpeza, considerando a necessidade de prestação continuada deste 

serviço, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo, insumos e 

equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços descritos no corpo deste 

memorial descritivo nas dependências da sede do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª 

Região. 
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3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

Para a realização dos trabalhos, deverão ser utilizados os equipamentos, utensílios, 

materiais e produtos de limpeza necessários e adequados, fornecidos pela Contratada, e os 

trabalhos serão efetuados de 2ª a 6ª das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 com o horário 

de almoço das 12h00 às 13h00. Tendo como obrigações: 

 
3.1 . Serviços de Limpeza: 

3.1.1 Diariamente:  
 

a) Retirar o pó dos móveis e equipamentos; 
b) Remover os detritos de chão com material adequado a cada piso; 
c) Limpeza dos banheiros: lavagem, desinfecção e aromatização de pisos e peças 

sanitárias, pela manhã; 
d) Limpeza, com material apropriado de todos os utensílios de escritório, inclusive os 

metais e aparelhos telefônicos; 
e) Remoção de detritos de todos os cestos, cinzeiros e outros coletores, acondicionando-

os em sacos próprios fornecidos pela CONTRATADA e transportando-os para lugares 
adequados; 

f) Varrição da parte externa da sede e lavagem do hall de entrada; 
g) Cuidado, limpeza e irrigação dos vasos e plantas existentes; 
h) Lavagem dos panos de chão, copa, cozinha, toalhas de mesa e limpeza dos utensílios e 

equipamentos de uso comum de cozinha; 
i) Desinfecção de ralos com produtos antissépticos. 

 
3.1.2 Semanalmente: 

 
a) Limpeza interna e externa, com água, detergente, cera e outros materiais adequados, 

dos pisos, paredes, azulejos, portas, divisórias, tetos, vidros e janelas; 
b) Aplicar lustra móveis não gordurosos, fornecidos pela CONTRATADA, em todos os 

móveis de madeira sem revestimento, nos revestidos com fórmica ou outros materiais, 
utilizando produtos adequados; 

c) Limpeza com pano umedecido e solução própria em equipamentos de aço, plástico e 
alumínio (arquivos, ventiladores e armários); 

d) Encerar e polir os pisos com material adequado; 
e) Limpar bebedouros; 
f) Limpeza do almoxarifado; 
g) Irrigação dos vasos e plantas existentes; 
h) Limpeza de geladeira e forno de micro-ondas; 
i) Revisão dos serviços realizados durante a semana. 
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3.1.3 Mensalmente:  
 

a) Limpeza de lustre, calhas (de lâmpadas) e lâmpadas fluorescentes internas; 
b) Limpeza de superfície dos equipamentos, tais como: ar-condicionado, teclados de 

computadores, mouses, desktops, monitores, impressoras e projetores. 
 

3.1.4 Serviços de Copa: 
 

a) Atendimento de copa para a diretoria e comissões do Conselho, como servir água e 
café. 

 
3.1.5 Dados da área: 

 
a) Área do terreno = 407 m²; 
b) Área construída = 280 m²; 
c) 2 (dois) pisos, 1 (um) subsolo e 1 (uma) edícula; 
d) 5 (cinco) banheiros; 
e) 1 (uma) copa. 

 
 

4. VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, iniciando-se na data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite previsto na Lei 14.133/21 e suas alterações. 

 
 
5. LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana – 

São Paulo – SP. 
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ANEXO II 

 
MODELO REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO 

(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 
 

 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
Pregão Eletrônico nº ___/2022 
Processo CRB-8 nº ___/2022 

 
 

Em cumprimento aos ditames editalícios, a empresa 
___________________________, com sede a _______________________, CNPJ nº 
________________, representada pelo(a) Sr(a). 
__________________________________________, cédula de identidade RG nº 
_________________, CPF sob nº ______________, telefone ________________, credencia 
o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº 
__________________, órgão expedidor _____________, inscrito(a) no CPF sob nº 
_____________, telefone _______________, para representá-lo(a) perante o CONSELHO 
REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 8ª REGIÃO, ao qual outorgamos poderes específicos 
para a prática de todos os demais atos, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias inerentes ao certame em referência. 
 
 

São Paulo/SP ____ de __________ de 202X. 
 

 
 

 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(opcional) 

- Representante Legal – 
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ANEXO III 

 
MODELO REFERENCIAL (DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO) 
 (Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Pregão Eletrônico nº ___/2022 
Processo CRB-8 nº ___/2022 
 
 
 
 
 A empresa “________________________________________”, inscrita no CNPJ 
sob o nº ______________________, e no CNPJ sob o nº ______________________, sediada 
à ______________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) ______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº________________ e do CPF nº ________________, declara, sob as penas 
de Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar do certame acima 
indicado, estando ciente de que ficará sujeito as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, 
caso venha a ensejar o retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe 
ou fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou 
cometa fraude fiscal. 

. 
 

São Paulo/SP, ____ de __________ de 202X. 
 

 
 
 
 

Assinatura, qualificação e carimbo (opcional) 
- Representante Legal - 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Pregão Eletrônico nº ___/2022 
Processo CRB-8 nº ___/2022 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de asseio e limpeza, considerando 

a necessidade de prestação continuada deste serviço, compreendendo o fornecimento de mão 

de obra, material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução 

dos serviços para o Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região. 

 

 
 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

 
CNPJ: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
À Comissão Permanente de Licitação. 
 
Apresentamos, em uma via, nossa proposta para a prestação de serviços de asseio e limpeza. 
 
2. O preço mensal para prestação de serviços objeto desta licitação é de 
R$........................(...................................) e o preço global por um prazo de 12 meses é de 
R$.......... .(..................). 
 
3. Declaramos que a nossa proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo 
de Referência deste edital. 
 
4. Declaramos também que, para o cálculo dos valores constantes da presente proposta, foram 
consideradas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra (com base no salário e em outros 
direitos fixados para cada categoria através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
sentença normativa ou outra forma prevista em lei), material, inclusive de consumo, transportes 
e fretes, bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 
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taxas, inclusive de administração, emolumentos, prêmios de seguro, ISS, despesas e 
obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas diretas ou indiretas, enfim, 
todos os componentes de custo dos serviços, inclusive lucro, necessários ao perfeito 
cumprimento do objeto da presente licitação. 
 
 
OBSERVAÇÃO: Os serviços ofertados obedecem a todas às condições estabelecidas do 
TERMO DE REFERÊNCIA – Pregão Eletrônico nº ___/2022, responsabilizando-se a 
licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a 
contar da data prevista para a entrega dos envelopes). 
 
São Paulo, _____ de ______________ de 202X. 
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ANEXO V 

 
 

CONTRATO 
 
 
 
TERMO DE CONTRATO N. xxx/202X QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – CRB/8 – 

SÃO PAULO E xxxxxxxxxxxxxxxxxx PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E 

LIMPEZA. 

 
 
 

CONTRATANTE: O CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 8ª REGIÃO, entidade 

autárquica federal de fiscalização da profissão de Bibliotecário, instituído pela Lei 4.084, de 02 

de julho de 1962, representado por sua Presidenta, Senhora Ana Cláudia Martins, inscrita no 

CRB/8 sob nº 8246 e por sua Diretora Financeira, Senhora Dina Elisabete Uliana, inscrita no 

CRB/8 sob nº 3760, ambas com endereço no local acima referido. 

 

CONTRATADA: (nome da empresa) , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº (número do CNPJ), 

estabelecida na (endereço), representada por (nomes dos representantes), portador da cédula 

de Identidade nº (xxxxx) xxx/SP e do CPF (MF) nº (xxxxx), de acordo com a representação legal 

que lhe foi outorgada por (contrato social/procuração/etc).  

 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado e celebram o presente contrato, instruído 

no Processo n.º /2022, fundamentada na Lei nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e 

condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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1. O objeto deste Contrato é a contratação de empresa especializada em serviços de asseio e 

limpeza, considerando a necessidade de prestação continuada deste serviço, compreendendo o 

fornecimento de mão de obra, material de consumo, insumos e equipamentos necessários e 

adequados à execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Termo de 

Referência (Anexo I do edital). 

 

1.1. O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a 

qualidade requeridas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor total deste contrato para o período de sua vigência é de R$ (valor) (valor por extenso) 

para o período de 12 (doze) meses de contrato, sendo seu valor mensal de R$ (valor) (valor por 

extenso). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Natureza da 

Despesa xxxxxxxxxxxxxxxx, da Atividade xxxxxxxxxxxxxxx, conforme Nota de Empenho n.º 

XXXXXXXXXX, de XX/XX/2022. 

2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para reajuste anual dos preços contratados será observada a legislação 

vigente e concedido mediante a correção do índice IPCA, ocorrido entre o mês do último reajuste 

aplicado/assinatura do contrato e, o mês de aplicação do reajuste. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O prazo para início da execução dos serviços é de até 10 (dez) dias contados da data de 

assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
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1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura. 

2. Eventual prorrogação de prazo será formalizada por meio de Termo de Aditamento, 

respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

3. A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do Contratante, não gerará para a 

CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no termo de referência, deve: 

2.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do 

contrato; 

2.2. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições; 

2.3. responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, 

indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por ventura venham a ser criadas 

e exigidas pelo Governo; 

2.4. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências da CONTRATANTE; 

2.5. responder pelos danos causados diretamente ao CRB-8 ou aos bens da CONTRATANTE, 

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE; 

2.6. comunicar ao CRB-8 qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

2.7. responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
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2.8. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE; 

2.9. responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência; 

2.10. responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

2.11. manter sede, filial ou escritório na cidade de São Paulo/SP ou na Região Metropolitana 

com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração; 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

3.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;  

4. A CONTRATANTE, além das obrigações previstas no Memorial Descritivo, deve: 

4.1. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da CONTRATADA; 

4.2. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do serviço; 

4.3. exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

4.4. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave; 

4.5. atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento mensal devido pela 

execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 

4.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste 

contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA 

E PREVIDENCIÁRIA 

1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições, mediante 

a apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS 

e Previdência Social, correspondentes ao período de execução dos serviços. 

2. Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou documento 

de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do 

FGTS por meio de guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social – GFIP. 

3. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao 

período de execução e por tomador de serviço (Contratante) são: 

- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 

- Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a transmissão do 

arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 

recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela 

Internet; 

- Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; 

- Relação de Tomadores/Obras – RET 

3. A não apresentação dessas comprovações assegura ao Contratante (Órgão da 

Administração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

4. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município que a 

prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei 

Complementar nº 116, de 31.07.03. 

5. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, fatura, recibo ou do documento de 

cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para o recolhimento do FGTS e do 

ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento 

referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 

documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 

5.1. A não apresentação dessas comprovações assegura à CONTRATANTE, o direito de sustar 

o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 

pelo (a) titular do CRB-8 ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado 

para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

3. A atestação de conformidade dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos da Lei 14.133/2021. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 

CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021 e vincula-se ao termo de 

referência e à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, na Comarca de São 

Paulo, Subsessão Judiciária do Estado do São Paulo com exclusão de qualquer outro, por mais 
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privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição 

Federal. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 
 
 

São Paulo, ...... de ...................... de 202X 
 
 
 

_______________________ 
CONTRATANTE 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 8ª REGIAO 
 
 
 

__________________________ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1)___________________________________________________ 
 
2)___________________________________________________ 


