EDITAL

DISPENSA ELETRÔNICA
Nº 03/2022

OBJETO:

AQUISIÇÃO

DE

MATERIAL

GRÁFICO

PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DO CONGRESSO ESTADUAL
DE PROFISSIONAIS 2022 - CREA-PA.

JUNHO/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
CREA-PA

EDITAL
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2022 – CREA-PA
PROCESSO N° 483151/2022
LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS – ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
(Fundamento legal: art. 48, I, LC nº 123/2006)

1 DO PREÂMBULO
1.1 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – CREA-PA, órgão gerenciador, por
intermédio de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 25/2022,
torna público que realizará licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, com critério de
julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de
abril

de

2021

e

condições

fixadas

neste

Edital

e

seus

anexos.

Será

utilizado

o

link

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg, conforme nova Lei de Licitações.
1.2

–

Locais

para

obtenção

do

edital

Sítios

da

internet

www.creapa.com.br

e

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

2 DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA
2.1. Data de abertura da sessão: XX/06/2022, às 10h (Horário de Brasília);
2.2. Horário da Fase de Lances: 8:00 às 14:00;
2.3. Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
3 DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1 A presente licitação reger-se-á em estrita conformidade com o art. 75, inciso II da Lei nº
14.133, de 01 de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Portaria nº 103/2022/CPL; Instrução Normativa
SEGES/ME nº 67, de 08 de julho de 2021; Decreto Nº 10.922, de 30 de dezembro de 2021; Lei nº
8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor e, demais legislação aplicável e em
conformidade com a autorização do Ordenador de Despesa constante nos autos do Processo nº
483151/2022.
4 DO OBJETO DA LICITAÇÃO
4.1 O objeto da licitação é a contratação de empresa especializada para fornecimento de material
gráfico para atender as necessidades do Congresso Estadual de Profissionais 2022 - CREA-PA,
constante do Anexo I desse instrumento convocatório, que é parte integrante e indissociável deste
edital, observada as exigências ali determinadas quanto às especificações técnicas e quantitativas.
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4.2. O valor total estimado da referida Licitação, na modalidade Dispensa Eletrônica, para os
objetos do item 4.1. é de R$-32.111,72 (trinta e dois mil, cento e onze reais e setenta e
dois centavos).
5 DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 O recurso orçamentário e financeiro necessário à contratação do objeto do presente Edital está
garantido pela rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.09.018-Serviço de Divulgação Institucional/ 90 Comissão Organizadora Regional - CEP.
6 DO CREDENCIAMENTO
6.1. O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos interessados na dispensa de
licitação, em sua forma eletrônica. Para credenciar-se, o interessado poderá comprovar cadastro no
SICAF.
6.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
6.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles
se tornem desatualizados.
6.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA
7.1 Poderão participar desta Dispensa Eletrônica qualquer microempresa ou Empresa de pequeno
Porte ou sociedade de cooperativa especializada no ramo, legalmente constituída, desde que
satisfaça todas as exigências deste Edital e seus anexos e condições de execução imediata do
objeto.
7.2 A empresa licitante deverá estar devidamente credenciada e utilizar o certificado digital do
sistema https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg, para acesso ao sistema
eletrônico de licitações.
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7.3 Não poderão participar deste procedimento os interessados:
7.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
7.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de
2021;
7.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
7.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.4 Como condição para participação, o interessado assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
7.4.1. 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;
7.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
7.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
7.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
7.4.5. 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 Federal de 1988;
7.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
8

DA

ABERTURA

DA

SESSÃO,

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

DE

PREÇOS

E

FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. A abertura da sessão deste procedimento de dispensa eletrônica dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
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8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.3.

A

desclassificação

será

sempre

fundamentada

e

registrada

no

sistema,

com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratação e os licitantes.
8.5. 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.
8.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item e/ou objeto.
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser o
mínimo de 10 (dez) reais.
8.10. Será adotado para o envio de lances na dispensa eletrônica o “modo de disputa em sessão
pública”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
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8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor valor total do item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.21. Em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial.
8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 60, da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
8.22.1. no país;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
8.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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8.26. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de
02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas pelo sistema eletrônico, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e
já apresentados.
8.27. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
9 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha(Certificado Digital).
9.3. Quando o material fornecido for constituído, no todo ou em parte, por elemento reciclado,
atóxico ou biodegradável, deverá atender às normas da ABNT, NBR 15448-1 e NBR 15448-2.
9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública de dispensa eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
9.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta do sistema.
9.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
10 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
estipulado para a contratação.
10.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração,
poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
10.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela
Administração.
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10.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a
ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
10.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na Ata do
procedimento da dispensa eletrônica.
10.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de
documentos complementares, adequada ao último lance.
10.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
10.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
10.5.1. contiver vícios insanáveis;
10.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus anexos;
10.5.3. apresentar preços enexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;
10.5.4. não tiverem sua exequibiliade demonstrada, quando exigido pela Administração;
10.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,
desde que insanável.
10.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contento o objeto, será considerada enexequível a proposta de preços ou menor
lance que:
10.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
dispensa eletrônica não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
10.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados
em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes.
10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.
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10.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que não haja majoração do preço.
10.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
10.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.
10.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.
10.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação,
observado o disposto neste Edital de Contratação Direta.
11 DA HABILITAÇÃO
11.1 Iniciada a fase de habilitação, a licitante que tiver a melhor proposta aceita pelo Agente de
Contratação, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
b) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na
forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida
Ativa da União (ou positiva com efeitos de negativa), abrangendo inclusive as contribuições sociais,
de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (www.tst.gov.br/certidao);
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF e Histórico do Empregador;
g) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade;
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h) Comprovação da qualificação técnica para a prestação do(s) serviço(s) em caracterísitcas
específicas, quantidades e período, compatíveis com o objeto desta dispensa, mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
11.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento original.
11.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será
suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
11.4. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital de Contratação Direta.
11.5. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o Órgão ou
Entidade examinará a proposta subsequente e assim, sucessivamente, na ordem de classificação
do objeto e as condições de habilitação.
11.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o fornecedor será
declarado habilitado e/ou vencedor.
11.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
11.8. Todas as certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Órgão expedidor, ou, na
hipótese de ausência de prazo estabelecido pelo Órgão expedidor, deverão estar datadas dos
últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
11.9. A proposta comercial declarada como vencedora deverá atender aos termos previstos neste
item e conforme anexo deste edital, onde deverá conter a identificação do proponente e as
seguintes informações:
a) Razão Social;
b) CNPJ;
c) Endereço completo, inclusive com o CEP;
d) Números de telefone, fax, e-mail e homepage (se existentes);
e) Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e móvel, e-mail);
f)

Dados bancários para pagamento (banco, agência, operação e conta);

g) Dados do Responsável Legal que assinará o contrato (nome, RG e CPF);
h) Identificação do objeto;
i)

Preços mensal e anual para o item e/ou objeto a ser contratado;
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j)

Prazo de execução do objeto, conforme limite máximo estabelecido no Termo de Referência
(ANEXO I);

k) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, no mínimo, contados da data-limite
prevista para entrega das propostas;
11.10. A razão social e o número do CNPJ deverão ser os mesmos constantes da documentação de
cadastro e do documento fiscal a ser emitido.
11.11. A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas sequencialmente
numeradas e rubricadas, contendo o timbre ou carimbo CNPJ do licitante, impressa em meio
mecânico ou eletrônico, obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sendo a última
folha datada e assinada por responsável legal da empresa, observados os demais dados exigidos
neste Edital.
11.12 A proposta comercial apresentada com valor global composto por mais de duas casas
decimais, terá o valor desconsiderado no que exceder esse limite.
12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 Atendidas todas as exigências fixadas neste Edital de contratação direta e observado o critério
do menor preço, a licitante classificada em primeiro lugar será declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto do certame.
12.2 A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Agente de Contratação
sempre que não houver recurso.
12.3 Não atendidas todas as exigências habilitatórias fixadas neste Edital de Contratação Direta, o
Agente de Contratação inabilitará a licitante classificada em primeiro lugar e, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, no Decreto nº10.024/2019 e no art. 155 da Lei nº 14.133/2021
para a hipótese, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Agente de Contratação poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
12.4 A eficácia constitutiva da adjudicação decorrerá do ato de homologação desta licitação, a ser
praticado pela autoridade competente.
12.5 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratação, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.6 A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou o serviço com
vistas à verificação da aceitabilidade dos serviços cotados, antes da homologação do certame.
13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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13.1. Após a homologação e adjudicação do resultado desta licitação, o CREA-PA, através da
Gerência de Compras, Licitações e Contratos – GCLC, convocará o vencedor do certame para
cumprimento das exigências pertinentes à assinatura do contrato, na forma da minuta apresentada
no Anexo VII, o qual estabelecerá as regras, condições e obrigações que deverão ser cumpridas
pela contratada durante a vigência do contrato;
13.2. Ou emitirá instrumento equivalente como Nota de Empenho e Autorização de Serviço dentre
outros em cumprimento ao art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitidos à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
13.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;
13.3.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
13.3.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.
13.4. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para aceitar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital de Contratação Direta.
13.4.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou
instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.5. O prazo de vigência da contratação será conforme estabelecido no Termo de Referência,
anexo I deste Edital, prorrogável conforme previsão legal nos anexos a este Aviso/Edital de
Contratação Direta.
13.6. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das
condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, devidamente atualizadas, as quais
deverão ser mantidas pelo fornecedor durante toda a vigência do contrato.
14 DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 117 da
Lei nº 14.133/21, pela Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação, nomeada por
intermédio de Portaria da Presidência do CREA-PA, ou por preposto expressamente indicado,
podendo ser substituído, conforme conveniência e oportunidade da Administração.
14.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo do CREA-PA, não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na
sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade da Administração ou dos seus agentes e
prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional apuradas na forma da
legislação vigente.
15 DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
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15.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
15.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
15.3. Os objetos recebidos serão considerados aceitos somente, após conferidos pelo fiscal do
Contrato e/ou responsável, atendidas as especificações e condições exigidas no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.
15.4. Após verificada a conformidade do(s) produto(s) entregue(s) com as especificações exigidas,
será feito o recebimento definitivo, mediante atesto na nota fiscal.
15.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada.
15.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
15.7. Os serviços a serem contratados serão executados em sua totalidade ou por demanda ao
longo do período de vigência contratual e conforme planejamento e necessidade do CREA-PA.
15.8. O prazo de entrega dos bens é imediato, no ato da certificação ou renovação, no endereço a
ser pactuado entre a CONTRATANTE e A CONTRATADA, no município de Belém-Pa.
16 DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS, PRAZOS E CONDIÇÕES
16.1. O fornecimento dos materiais gráficos ocorrerá conforme necessidades da Contratante,
respeitando a quantidade limite estabelecida no item 15.1 deste Edital e seus Anexos, conforme
demanda.
16.2. As entregas dos materiais deverão ser realizadas sob demanda, respeitando o prazo de até
07 (sete) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido com a nota de empenho, no
endereço da Tv. Dr. Moraes, 194 Nazaré, Belém/PA, CEP 66035-080, Belém-Pa, no horário de
08:00 às 14:00h.
16.3. A Contratada arcará com todos os custos referentes ao fornecimento, inclusive o transporte
do objeto até as dependências do CREA/PA dos objetos dos pedidos e do objeto de análise e
validação.
16.4. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável do Contratante para informar a
entrega dos objetos solicitados. Deverão ser respeitadas as restrições de horários de atendimento
da Contratante.
16.5. Não será recebido definitivamente e consequentemente será colocado à disposição da
Contratada, o objeto que não for compatível com as características.
17 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DA GARANTIA
17.1. A empresa licitante deverá oferecer garantia de durabilidade dos materiais de no mínimo 1
(um)ano, contado a partir do recebimento definitivo dos materiais.
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17.2. Em caso de defeito de fabricação/confecção por parte da Contratada, deverá efetivar a troca
do produto sem ônus ao Contratante, observando o prazo de entrega de 3 (três) dias corridos a
partir da recusa do produto defeituoso, o não atendimento ao referido prazo deverá ser justificado
pela Contratada formalmente.
18 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
18.1. O termo de contrato e/ou Instrumento equivalente terá a vigência de 12 (doze) meses,
contados a partir do Termo de Aceite, até o término de todas as obrigações assumidas pelas
partes, podendo ser renovado até os limites estabelecidos por lei e de acordo com o interesse da
Administração.
19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
19.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições no prazo de até 07(sete) dias úteis, após
assinatura do contrato ou recebimento da Nota de Empenho, no endereço situado na Travessa Dr.
Moraes nº 194, Nazaré, 66.035-080, Belém- PA, aos cuidados da Sra. Adriana Falconeri, da
Comissão de Organização Regional do CEP do CREA-PA; conforme especificações constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
19.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
19.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
19.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
19.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
19.7. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos produtos fornecidos, cumprindo as
disposições legais que interfiram em sua comercialização;
19.8. Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento das
suas obrigações contratuais, exceto aquelas que já forem da responsabilidade do CONTRATANTE
fornecer, nos termos do instrumento contratual;
19.9. Substituir os crachás, que estejam desconformes com as especificações ou apresentem
falhas, no prazo máximo de 03 (três) dias uteis, contados da data de comunicação formal do
CREA-PA à CONTRATADA;
19.10. Substituir, às suas expensas, durante o período de validade, os crachás adquiridos que
apresentarem problemas que inviabilize o seu uso no ambiente funcional do CREA-PA, sem ônus ao
Contratante;
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19.11. Comunicar à Gerência de Recursos Humanos do CREA-PA qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, mantendo a compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, durante toda a execução do contrato;
19.12. Garantir que o serviço seja executado dentro das normas técnicas por profissionais
capacitados;
19.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia anuência
do CONTRATANTE;
19.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
19.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
19.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no quantitativo do
objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme disposto no art. 125, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
19.17. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
19.18. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, os documentos relativos à sua
regularidade fiscal e trabalhista.
20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
20.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
20.2.

Verificar

minuciosamente,

no

prazo

fixado,

a

conformidade

dos

bens

recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
20.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
20.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
20.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
20.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
20.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
20.8. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com a
especificação e da proposta comercial da CONTRATADA;

Dispensa Eletrônica nº 03/2022 Pág. 15
Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME Nº 67/2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
CREA-PA

20.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
20.10. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
20.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através
dos documentos pertinentes.
21 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
21.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
I - Para os propósitos deste Item, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços
em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Edital; (II) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante contratada, deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à
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execução do contrato.
22 DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, após apresentação das
Faturas/ Nota Fiscal, em conformidades com a legislação vigente.
22.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
22.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
22.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26
de abril de 2018.
22.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
22.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
22.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
22.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
22.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.
22.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
22.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
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contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
22.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
22.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
22.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
22.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
22.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP =
Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
X = Taxa Percentual = 6%

23 DA SUBCONTRATAÇÃO
23.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
24 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
24.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
25 DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
25.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
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devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
25.2 A Licitação poderá ser revogada ou anulada, no seu todo ou em parte, nos termos da Lei
Federal nº 14.133/2021.
26 DA RESCISÃO CONTRATUAL
26.1 A inexecução total ou parcial da contratação ensejará o cancelamento da nota de empenho e
a rescisão do contrato (quando houver), com as consequências legais, conforme disposto nos Arts.
137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da
CONTRATANTE.
26.2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no art. 138 e 139 da
Lei nº 14.133/2021;
26.3. Amigavelmente, nos termos do art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
26.4. Os casos de

rescisão

contratual

serão

formalmente

motivados, assegurando-se

à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
26.5. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos contratuais
já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
indenizações e multas.
26.6. Constituirão também motivos para rescisão do contrato, independentemente da conclusão da
vigência:
26.6.1. Manifesta deficiência do serviço;
26.6.2. Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos;
26.6.3. Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço, salvo em caso de autorização expressa
da contratante;
26.6.4. Falência ou insolvência;
26.6.5. Atrasar a entrega do serviço;
26.6.6. Vazamento e/ou compartilhamento de dados/informações e acesso não autorizado
referente ao serviço contratado.
27 DAS SANÇÕES
27.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas
no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
27.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
27.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
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27.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
27.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
27.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;
27.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
27.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
27.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
27.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
27.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
27.1.10.1. 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
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
27.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
27.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
27.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 27.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 27.1.1 a 27.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens
27.1.2 a 27.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 27.1.8 a
27.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
27.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
27.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
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27.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
27.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
27.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
27.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
27.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
27.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
27.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
27.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
27.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
27.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
27.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
27.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a
este Edital.
28 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações
Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de
Registro Cadastral Unificado - SICAF, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de
fornecimento que pretende atender.
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28.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administração poderá:
28.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;
28.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde
que atendidas às condições de habilitação exigidas.
28.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste
procedimento.
28.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de
habilitação, conforme o caso.
28.3. As providências dos subitens 28.2.1 e 28.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
28.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo
prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo
agente competente da Administração na respectiva notificação.
28.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração
ou de sua desconexão.
28.6. 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.
28.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances
observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentação relativa ao procedimento.
28.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 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.
28.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratação Direta 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.
28.10. Os fornecedores 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 de contratação.
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28.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital de Contratação Direta e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
28.13 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos poderão ser
obtidas com a equipe de Pregão do CREA-PA, durante os dias úteis, das 8:00 às 14:00h e/ou pelo
e-mail: licitacoes@creapa.com.br.
28.14. Integram este Edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:
28.14.1. ANEXO I – Termo de Referência
28.14.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços
28.14.3. ANEXO III - Modelo de Declaração - Inexistência de Fato Superveniente
28.14.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração - Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
28.14.5. ANEXO V - Modelo da Declaração – Lei nº 9.854/99
28.14.6. ANEXO VI - Modelo de Declaração – Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006
28.14.7. ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato
29 DO FORO
29.1 As controvérsias oriundas da execução do presente contrato que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão apreciadas e julgadas pela Justiça Federal, Seção Judiciária do Pará, na
cidade de Belém, excluído qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.
29.2. E assim, por estarem justas e acordadas, depois de lido e achado nos conformes, as partes
firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, todas rubricadas, sem
emendas e entrelinhas, com as duas testemunhas abaixo identificadas, para que surta seus efeitos
jurídicos e legais, em juízo ou fora dele.
Belém-PA, 01 de junho de 2022.

DEYZE
Assinado de forma
por DEYZE
LUCYLENE digital
LUCYLENE MOTA DE
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OLIVEIRA:598 Dados: 2022.06.01
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-03'00'
Deyze
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de material gráfico para atender as necessidades do Congresso Estadual de Profissionais 2022
- CREA-PA.
2. JUSTIFICATIVA
Considerando as demandas da Comissão de Organização Regional-COR, referentes às atividades do CREAPA do Congresso Estadual de Profissionais 2022 - CEP;
Considerando que o objeto encontra-se orçado no planejamento 2022, contas: 6.2.2.1.1.01.04.09.044Impressos Gráficos; centro de custos: 90 - Comissão Organizadora Regional - CEP;
Solicitamos a aquisição de material gráfico abaixo descrito para atender às necessidades do CEP-2022, no
estado do Pará. Solicito a aquisição dos seguintes produtos, conforme especificações a seguir:
3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
Item

Qtd

Especificação
Canetas esferográficas metal com corpo translúcido ou fosco, personalizada com

01

impressão da logomarca do CREA-PA, bem como o endereço do site: www.creapa.org.br.
2.000

Pastas em papel couchê 300g, com a logomarca do CREA-PA, medida fechada altura 320mm
02

300

03

6

e largura 230mm.

Banner medindo 90x120cm, impressão digital colorida, acabamento com bastão
e cordinhas e ilhóes nas 4 extremidades.

Banner medindo 300x200cm, impressão digital colorida, acabamento com ilhóes
04

6

nas extremidades.

Outdoors 9x3m, impressão da arte e locação de espaço para veiculação.
05

10
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06

600

Caderno material papel ofsete, capa dura, 200 folhas, 240mm comprimento x 170mm
largura, personalizado.

Pasta em pvc cristal com fecho em zíp zap tamanho 340mmx240mm, personalizado.
07

600

4. DOS PREÇOS E PESQUISAS (TABELAS)

Data de
Pesquisa

Tabela de preços fonte de pesquisa Painel de Preços
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
Item
Resultado
Valor Unitário
UASG: 153155 – 00037/2021
UASG: 070024 - 00026/2021
UASG: 158562 - 00002/2022

R$2,14
R$2,00
R$2,10

29/05/2022

01

29/05/2022

02

29/05/2022

03

Sistema indisponível

29/05/2022

04

UASG: 985531 - 00040/2022
UASG: 984305 - 00113/2021
UASG: 926347 - 00002/2022

29/05/2022

05

Sistema indisponível

06

UASG: UASG: 980531 - 00008/2022
UASG: 983713 - 00001/2022
UASG: 928376 - 00003/2022

29/05/2022

29/05/2022

07

UASG: 120633 - 00084/2021
UASG: 160179 - 00003/2021
UASG: 364102 - 00010/2022

R$5,00
R$5,00
R$11,96
R$43,00
R$47,56
R$49,99
R$2,42
R$8,31
R$4,99

UASG: 389335 - 00005/2022 (itens
00052, 00063, 00068, 00078)

R$3,90

Tabela de preços fonte de pesquisa Comprasnet
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp
Data de
Pesquisa
29/05/2022

29/05/2022

Item

Resultado

Valor Unitário

03

Uasg: 158144 – 11/2022 – Item – 1
Uasg: 158144 – 40/2021 – Item – 11
Uasg: 158144 – 40/2021 – Item – 12

R$26,00
R$27,00
R$88,00

05

Uasg: 980551 – 40/2021 – item 107

R$470,00
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5. RESPONSABILIDADE DO CREA-PA
5.1. Repassar todas as informações à empresa contratada quanto ao planejamento, condução e execução
do serviço contratado;
5.2. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações da contratada;
5.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Contratada;
5.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.5. Pagar a importância correspondente à aquisição do objeto, no prazo contratado.
5.6. Ocorrendo alteração nas datas, será comunicado previamente pela COR do CREA-PA.

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1 A empresa contratada irá entregar os produtos descritos no item 3, conforme especificação. É vedada a
subcontratação para a execução do objeto deste contrato.
6.2. O prazo para a entrega será de até 7 dias úteis após assinatura do contrato e envio do empenho. O
endereço de entrega é na Travessa Dr. Moraes, 194, Nazaré, 66.035-080, Belém- PA, aos cuidados daa Sra.
Adriana Falconeri, na Comissão de Organização Regional do CEP do CREA-PA;
6.3. Ocorrendo irregularidades e falhas, o objeto deverá ser corrigido de imediato para não afetar a
condução do evento;
6.4. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais acréscimos
solicitados pelo contratante;
6.5. Atender de imediato às solicitações quanto às substituições ou entendida como inadequada para a
prestação dos serviços;
6.6. Atender de imediato as solicitações quanto à correção, reparo ou substituição dos serviços não
executados a contento ou com irregularidades, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeito.
6.7. Atender aos prazos propostos. Em caso de impossibilidade para a execução do objeto solicitado,
comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, expondo os motivos que impossibilitaram
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
6.8. Relatar a Contratante toda e quaisquer irregularidades ocorridas no decorrer da execução do objeto.
6.9. São de responsabilidade da Contratada as obrigações sociais, trabalhistas, encargos previdenciários,
FGTS de seus contratados, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessário, como também o
ônus de indenizar todo e qualquer prejuízo pessoal ou material que possa advir direta ou indiretamente ao
CREA-PA ou a terceiros, no exercício de sua atividade.
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6.10. São de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licenças e registros em órgãos públicos
municipais, estaduais ou federais que se fizerem necessários, bem como a observação de todos os
registros nos respectivos conselhos regionais ou outros órgãos reguladores de profissionais ou empresas que
venham a atuar na realização dos eventos, devendo apresentar ao CREA-PA as certidões e demais
documentos comprobatórios sempre que solicitados.
6.11. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto da presente contratação, ficando claro
que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do CREA-PA não eximirá a Contratada de sua
responsabilidade quanto à execução dos serviços.
6.12. Designar um representante perante o CREA-PA para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que porventura surjam durante a execução do contrato.
6.13. Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
6.14. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por
culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de
Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;
6.15. Responsabilizar-se por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da contratante ou
de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços,
mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato.
6.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no valor inicial
atualizado do contrato, até o limite de 25%.
6.17. Executar o objeto no prazo contratado.

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas, com as seguintes sanções:
a) Notificação;
b) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – CREA-PA;
c) 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 Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
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d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores;
7.2. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (trinta por cento) do valor do empenho.
7.3. O atraso injustificado na entrega ou a entrega parcial dos produtos sujeitará a CONTRATADAà multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do empenho, por dia de atraso, atéo limite de 10% (dez
por cento).
7.4. Após o vigésimo dia de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do objeto.
7.5. O não fornecimento ou fornecimento de produtos inadequados sujeitará a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho.
7.6. O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA.
a) Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importânciadevida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
b) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
7.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,poderá
ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração.

8. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA
8.1. A formalização da presente contratação será por meio de Nota de Empenho;
8.2. A vigência do contrato será conforme demanda de entrega do material., confiorme disposto no art. 95 da Lei
14.133/21.

9. PAGAMENTO
9.1. A CONTRATANTE realizará o pagamento via empenho, no prazo de 10 (dez) dias, contado do
recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente.
9.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

10. DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (LGPD)
10.1. A Contratada deverá assinar TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
(ANEXO I), no envio das propostas para a cotação de preços, durante a fase de apresentação das propostas
para licitação e depois da homologação do vencedor, no caso de pregão eletrônico e visitas técnicas,
resguardando que os recursos, os dados, metadados, informações ou conhecimento de propriedade do
CREA-PA e quaisquer outros, objeto destacontratação, constituem informação privilegiada e possuem
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caráter de confidencialidade.

11. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A fiel execução do objeto pela empresa contratada será aferida, nos termos do disposto na Lei
nº14.133/21, pela Comissão Organizadora Regional do CREA-PA, na pessoa da Sra. Adriana Falconeri, ficando
a Contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio do CREA-PA ou a terceiros,
decorrente do não cumprimento das observações constantes neste termo de referência.
11.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade do CREA-PA ou de seus agentes e prepostos.
Belém-PA, 30 de maio de 2022.

ADRIANA
Assinado de forma digital por
FALCONERI REBELO
FALCONERI REBELO ADRIANA
BOY:88096645234
BOY:88096645234 Dados: 2022.05.30 21:36:35 -03'00'

Adriana Falconeri
Apoio COR/2022
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO: Nome da empresa, CNPJ, endereço completo, e-mail, fone e fax)
PROPOSTA DE PREÇOS – MENOR PREÇO
REF.: Dispensa Eletrônica Nº 03/2022 – CREA-PA
PROCESSO Nº 483151/2022 – CREA-PA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/fax:
Banco:

e-mail:
Agência:

Conta Corrente:

Pessoa para contato:

ITEM

Telefone:

QUANT.

Descrição do Objeto

Valor Unit.

Valor Total

2.000

Canetas esferográficas metal com corpo translúcido ou
fosco, personalizada com impressão da logomarca do
CREA-PA,
bem
como
o
endereço
do
site:
www.creapa.org.br.

01

R$-

R$-

02

300

Pastas em papel couchê 300g, com a logomarca do
CREA-PA,medida fechada altura 320mm e largura
230mm.

R$-

R$-

03

06

Banner medindo 90x120cm, impressão digital colorida,
acabamento com bastão e cordinhas e ilhóes nas 4
extremidades.

R$-

R$-

04

06

Banner medindo 300x200cm, impressão digital
colorida, acabamento com ilhóes nas extremidades.

R$-

R$-

05

10

Outdoors 9x3m, impressão da arte e locação de
espaço para veiculação.

R$-

R$-

06

600

Caderno material papel ofsete, capa dura, 200 folhas,
240mm comprimento x 170mm largura, personalizado.

R$-

R$-

07

600

Pasta em pvc cristal com fecho em zíp zap tamanho
340mmx240mm, personalizado.

R$-

R$-

VALOR UNIT. MÁXIMO ESTIMADO PARA O OBJETO

R$-

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA O OBJETO

R$-

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza tais
como taxas, frete, seguro e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços cotados.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
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(Cidade – UF), _______ , de _________________ de 2022.
_________________________________________________
Nome legível e assinatura do representante legal da empresa
(assinatura reconhecida em cartório)
Cargo
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
PAPEL TIMBRADO
(Nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

REF.: DISPENSA ELETRÔNICO Nº 03/2022 – CREA-PA
PROCESSO Nº 483151/2022 – CREA-PA

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declara
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ao
processo licitatório, na modalidade Dispensa Eletrônica nº 03/2022 – CREA-PA, e que é ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Cidade – UF), _______ , de _________________ de 2022.

_________________________________________________
Nome legível e assinatura do representante legal da empresa
Cargo
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PAPEL TIMBRADO
(Nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2022 – CREA-PA
PROCESSO Nº 483151/2022 – CREA-PA

Declaro,

para

os

devidos

fins

e

sob

os

ditames

da

Lei,

que

a

empresa

..............................................., inscrita no CNPJ ..................................., cumpre plenamente
os requisitos de habilitação referente a licitação, na modalidade Dispensa Eletrônica nº
03/2022 – CREA-PA conforme a Lei nº 14.133/2021, e alterações posteriores.

(Cidade – UF), _______ , de _________________ de 2022.

_________________________________________________
Nome legível e assinatura do representante legal da empresa
Cargo
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO
Lei 9.854/99
PAPEL TIMBRADO
(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2022 – CREA-PA
PROCESSO Nº 483151/2022 – CREA-PA

A empresa ............................................... inscrita no CNPJ nº. ......................................., por
intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ....................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. ............................................... e do CPF nº
..............................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art.
68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz ( ).

(Cidade – UF), _______ , de _________________ de 2022.

_________________________________________________
Nome legível e assinatura do representante legal da empresa
Cargo
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006
PAPEL TIMBRADO
(Nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO AO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2022 – CREA-PA
PROCESSO Nº 483151/2022 – CREA-PA

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º, em
seus incisos e parágrafos, da Lei Complementar nº 123/2006, e que esta empresa está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei.

(Cidade – UF), _______ , de _________________ de 2022.

_________________________________________________
Nome legível e assinatura do representante legal da empresa
Cargo

Dispensa Eletrônica nº 03/2022 Pág. 30
Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME Nº 67/2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
CREA-PA

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
Contrato nº ......./2022

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ, Autarquia Federal
instituída nos termos da Lei nº 5.194/66, dotada de personalidade jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ sob nº 05.065.511/0001-05, com Sede na Trav. Dr. Moraes, 194, Nazaré,
Belém/PA, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. _________________, brasileiro,
casado, engenheiro _______, portador do RG nº _________________ , inscrito no CPF sob o nº
__________________________,

doravante

denominado

simplesmente

CREA-PA,

e

________________________________ , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº ___________________________, com endereço _______________________, neste ato
representado(a)

pelo(a)

Sr.(a)

__________________________,

portador(a)

do

RG

nº

_______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________________________, a seguir
denominado(a) CONTRATADA, celebram este contrato, que tem por objeto a prestação de
serviços especializados de certificação digital, o qual será regido pela Lei nº 14.133/2021 e as
seguintes cláusulas, originadas por meio do Edital de Licitação, na modalidade Dispensa Eletrônica
nº 03/2022, vinculado aos autos do processo nº 483151/2022, sendo aplicadas nos casos
omissos as normas gerais de direito público, notadamente as do art. 37 da Constituição Federal, e
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 A presente licitação reger-se-á em estrita conformidade com o art. 75, inciso II da Lei nº
14.133, de 01 de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Portaria nº 103/2022/CPL; Portaria nº 25/2022; Instrução
Normativa SEGES/ME nº 67, de 08 de julho de 2021; Decreto Nº 10.922, de 30 de dezembro de
2021; Lei nº 8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor e, demais legislação aplicável e
em conformidade com a autorização do Ordenador de Despesa constante nos autos do Processo nº
483151/2022.

CLÁSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento
de material gráfico para atender as necessidades do Congresso Estadual de Profissionais 2022 CREA-PA, conforme condições e especificações dos produtos: Canetas esferográficas metal com
corpo translúcido ou fosco, personalizada com impressão da logomarca do CREA-PA, bem como o
endereço do site: www.creapa.org.br; Pastas em papel couchê 300g, com a logomarca do CREAPA,medida fechada altura 320mm e largura 230mm; Banner medindo 90x120cm, impressão digital
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colorida, acabamento com bastão e cordinhas e ilhóes nas 4 extremidades; Banner medindo
300x200cm, impressão digital colorida, acabamento com ilhóes

nas extremidades; Outdoors

9x3m, impressão da arte e locação de espaço para veiculação; Caderno material papel ofsete, capa
dura, 200 folhas, 240mm comprimento x 170mm largura, personalizado e Pasta em pvc cristal com
fecho em zíp zap tamanho 340mmx240mm, personalizado.
2.2. Este contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 14.133/2021, vinculandose, ainda, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho,
Autorização de Serviço e demais documentos que compõem o Processo n.° 483151/2022, que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.
2.3. A descrição sucinta do item, bem como das quantidades a serem contratadas por Setores,
estão demonstradas na tabela seguinte:
ITEM

QUANT.

Descrição do Objeto

Valor Unit.

Valor Total

01

2.000

Canetas esferográficas metal com corpo translúcido ou
fosco, personalizada com impressão da logomarca do
CREA-PA,
bem
como
o
endereço
do
site:
www.creapa.org.br.

R$-

R$-

02

300

Pastas em papel couchê 300g, com a logomarca do
CREA-PA,medida fechada altura 320mm e largura
230mm.

R$-

R$-

03

06

Banner medindo 90x120cm, impressão digital colorida,
acabamento com bastão e cordinhas e ilhóes nas 4
extremidades.

R$-

R$-

04

06

Banner medindo 300x200cm, impressão digital
colorida, acabamento com ilhóes nas extremidades.

R$-

R$-

05

10

Outdoors 9x3m, impressão da arte e locação de
espaço para veiculação.

R$-

R$-

06

600

Caderno material papel ofsete, capa dura, 200 folhas,
240mm comprimento x 170mm largura, personalizado.

R$-

R$-

07

600

Pasta em pvc cristal com fecho em zíp zap tamanho
340mmx240mm, personalizado.

R$-

R$-

R$-

VALOR TOTAL GLOBAL

2.4. O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, em
conformidade com art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 O recurso orçamentário e financeiro necessário à contratação do objeto do presente Edital está
garantido pela rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.09.018-Serviço de Divulgação Institucional/ 90 - Comissão
Organizadora Regional - CEP.
Dispensa Eletrônica nº 03/2022 Pág. 32
Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME Nº 67/2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
CREA-PA

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ .......... (), de forma fracionada, isto é,
conforme demanda e emissão de Nota de Empenho e apresentação de Nota Fiscal devidamente
atestada pela Unidade fiscalizadora e responsável do Instrumento Contratual.
4.2 - 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.
4.3. O valor proposto pela Contratada, manter-se-á inalterado pelo período de vigência do
contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento, nos termos da lei.
4.4. Havendo prorrogação e o valor proposto pela CONTRATADA se torne superior à média dos
preços de mercado, o CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do item anterior, conforme termos
do art. 104 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1. O termo de contrato ou Instrumento equivalente terá a vigência de 12 (doze) meses, contados
a partir do Termo de Aceite, até o término de todas as obrigações assumidas pelas partes, podendo
ser prorrogado por igual período, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para
o cumprimento dos seguintes requisitos:
5.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
5.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;
5.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
5.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
5.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
5.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
5.2. A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
5.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
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aceitação mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.3. Os objetos recebidos serão considerados aceitos somente, após conferidos pelo fiscal do
Contrato e/ou responsável, atendidas as especificações e condições exigidas no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.
6.4. Após verificada a conformidade do(s) produto(s) entregue(s) com as especificações exigidas,
será feito o recebimento definitivo, mediante atesto na nota fiscal.
6.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada.
6.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.7. Os serviços a serem contratados serão executados em sua totalidade ou por demanda ao
longo do período de vigência contratual e conforme planejamento e necessidade do CREA-PA.
6.8. O prazo de entrega dos bens é imediato, no ato da certificação ou renovação, no endereço a
ser pactuado entre a CONTRATANTE e A CONTRATADA, no município de Belém-Pa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS, PRAZOS E
CONDIÇÕES
7.1. O fornecimento dos materiais gráficos ocorrerá conforme necessidades da Contratante,
respeitando a quantidade limite estabelecida no item 6.1 deste Edital e seus Anexos, conforme
demanda.
7.2. As entregas dos materiais deverão ser realizadas sob demanda, respeitando o prazo de até 07
(sete) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido com a nota de empenho, no
endereço da Tv. Dr. Moraes, 194 Nazaré, Belém/PA, CEP 66035-080, Belém-Pa, no horário de
08:00 às 14:00h.
7.3. A Contratada arcará com todos os custos referentes ao fornecimento, inclusive o transporte do
objeto até as dependências do CREA/PA dos objetos dos pedidos e do objeto de análise e
validação.
7.4. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável do Contratante para informar a
entrega dos objetos solicitados. Deverão ser respeitadas as restrições de horários de atendimento
da Contratante.
7.5. Não será recebido definitivamente e consequentemente será colocado à disposição da
Contratada, o objeto que não for compatível com as características.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DA GARANTIA
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8.1. A empresa licitante deverá oferecer garantia de durabilidade dos materiais de no mínimo 1
(um)ano, contado a partir do recebimento definitivo dos materiais.
8.2. Em caso de defeito de fabricação/confecção por parte da Contratada, deverá efetivar a troca
do produto sem ônus ao Contratante, observando o prazo de entrega de 3 (três) dias corridos a
partir da recusa do produto defeituoso, o não atendimento ao referido prazo deverá ser justificado
pela Contratada formalmente.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, após apresentação das
Faturas/ Nota Fiscal, em conformidades com a legislação vigente.
9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26
de abril de 2018.
9.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
9.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
9.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
9.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.
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9.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
9.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
9.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
9.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
9.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
9.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP =
Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
X = Taxa Percentual = 6%
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições no prazo de até 07(sete) dias úteis, após
assinatura do contrato ou recebimento da Nota de Empenho, no endereço situado na Travessa Dr.
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Moraes nº 194, Nazaré, 66.035-080, Belém- PA, aos cuidados da Sra. Adriana Falconeri, da
Comissão de Organização Regional do CEP do CREA-PA; conforme especificações constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
10.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.7. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos produtos fornecidos, cumprindo as
disposições legais que interfiram em sua comercialização;
10.8. Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento das
suas obrigações contratuais, exceto aquelas que já forem da responsabilidade do CONTRATANTE
fornecer, nos termos do instrumento contratual;
10.9. Substituir os crachás, que estejam desconformes com as especificações ou apresentem
falhas, no prazo máximo de 03 (três) dias uteis, contados da data de comunicação formal do
CREA-PA à CONTRATADA;
10.10. Substituir, às suas expensas, durante o período de validade, os crachás adquiridos que
apresentarem problemas que inviabilize o seu uso no ambiente funcional do CREA-PA, sem ônus ao
Contratante;
10.11. Comunicar à Gerência de Recursos Humanos do CREA-PA qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, mantendo a compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, durante toda a execução do contrato;
10.12. Garantir que o serviço seja executado dentro das normas técnicas por profissionais
capacitados;
10.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia anuência
do CONTRATANTE;
10.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
10.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
10.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no quantitativo do
objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme disposto no art. 125, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
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10.17. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
10.18. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, os documentos relativos à sua
regularidade fiscal e trabalhista.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.2.

Verificar

minuciosamente,

no

prazo

fixado,

a

conformidade

dos

bens

recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
11.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
11.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
11.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
11.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
11.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.8. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com a
especificação e da proposta comercial da CONTRATADA;
11.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
11.10. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
11.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através
dos documentos pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
12.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
I - Para os propósitos deste Item, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
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b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços
em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Edital; (II) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante contratada, deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à
execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº
14.133/2021.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme disposto do art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial da contratação ensejará o cancelamento da nota de empenho e
a rescisão do contrato (quando houver), com as consequências legais, conforme disposto nos Arts.
137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da
CONTRATANTE.
14.2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no art. 138 e 139 da
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Lei nº 14.133/2021;
14.3. Amigavelmente, nos termos do art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
14.4. Os casos de

rescisão

contratual

serão

formalmente

motivados, assegurando-se

à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.5. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos contratuais
já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
indenizações e multas.
14.6. Constituirão também motivos para rescisão do contrato, independentemente da conclusão da
vigência:
14.6.1. Manifesta deficiência do serviço;
14.6.2. Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos;
14.6.3. Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço, salvo em caso de autorização expressa
da contratante;
14.6.4. Falência ou insolvência;
14.6.5. Atrasar a entrega do serviço;
14.6.6. Vazamento e/ou compartilhamento de dados/informações e acesso não autorizado
referente ao serviço contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
15.1. A execução do Contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será acompanhada e
fiscalizada por funcionários do CREA-PA, conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os
quais serão designados mediante Portaria, para responderem pela gestão, acompanhamento,
fiscalização e execução do contrato:
15.2. Caberá ao Executor/fiscal do serviço anotar, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do serviço e providenciar o que for necessário para a regularização
das falhas ou defeitos observados, e atestará as notas fiscais/faturas apresentadas, para fins de
pagamento.
15.3. Caberá aos fiscais do contrato, dentre outras atribuições, determinar providências
necessárias ao regular e efetivo cumprimento contratual, bem como anotar e enquadrar as
infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico;
15.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Executor/fiscal do serviço
deverão ser solicitadas à Superintendência Administrativa, em tempo hábil, para adoção das
medidas convenientes.
15.5. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste contrato, e anexar aos autos do processo
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
II - Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação
dos procedimentos e materiais empregados para garantir a qualidade desejada dos serviços;
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III - Manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado por técnico da Contratada e
por servidor designado pelo Contratante, em que a primeira registre, em cada visita:
a) as atividades desenvolvidas;
b) as ocorrências ou observações descritas de forma analítica;
IV - Ordenar à Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas
com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;
V - Acompanhar e atestar mensalmente o recebimento definitivo da execução e indicar as
ocorrências de indisponibilidade dos serviços executados;
VI - Encaminhar ao Serviço de Orçamento e Pagamento os documentos que relacionem as
importâncias relativas a multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamentos.
15.6. A fiscalização de que trata o subitem 15.5. desta Cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade do CREA-PA ou de
seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
15.7. Os empregados da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época
devida.
15.8. O representante do CREA-PA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei n° 14.133/2021.
15.9. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n°
14.133/2021, e do art. 6° do Decreto n° 9.507/2018.
15.10. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada nos termos da Instrução
Normativa MPOG n° 05/2017 e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 04/2014, quando for o caso.
15.11. O gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125 da
Lei n° 14.133/2021.
15.12. O detalhamento da fiscalização da execução dos serviços será realizado no Plano de
Fiscalização.
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15.13. Os fiscais do contrato terão autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral e controle da execução contratual, devendo atuar em conformidade com a IN MPOG n°
05/2017 e IN SLTI/MPOG n° 04/2014 e demais diplomas legais correlatos.
15.14. Os serviços estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização, a qualquer hora,
em todas as áreas abrangidas, obrigando-se a CONTRATADA a prestar todos os esclarecimentos
necessários que lhe forem solicitados, inclusive por meio documental.
15.15. À fiscalização do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação
dos serviços previstos no Contrato, Termo de Referência e Proposta e de tudo dará ciência à
CONTRATADA, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam
em desacordo com este diploma.
15.16. A CONTRATADA deverá cumprir recomendações não previstas no termo de referência, mas
essenciais a boa execução do objeto, desde que devidamente respaldadas pelos diversos diplomas
legais correlatos.
15.17. A fiscalização do contrato deverá realizar o acompanhamento e controle físico financeiro do
contrato e o atesto das faturas.
15.18. O gestor do contrato deverá recusar o pagamento dos serviços que não estiverem sendo
prestados de acordo como proposto e contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação no Diário Oficial da União, deste
instrumento e de seus eventuais Termos Aditivos, por meio de extrato, conforme termos do artigo
94 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUANTO À LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI N. 13.709/2018
17.1. Este instrumento tem como finalidade firmar as condições e responsabilidades a serem
assumidas pelas partes no que se refere à aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
O tratamento de dados pessoais decorrentes deste vínculo contratual dar-se-á de acordo com as
bases legais previstas na hipótese dos arts. 7 e/ou 11 da Lei 13.709/2018.
17.2. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência
da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e criminal.
17.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em
especial os dados pessoais e os dados sensíveis – repassados em decorrência da execução
contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou
para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
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17.4. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
17.5. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a
dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço
eletrônico, e cópia do documento de identificação.
17.6. A CONTRATADA declara que tem ciência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e,
compromete-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito
de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE, ou que envolvam a prestação do
serviço/compra.
17.7. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
17.8. As partes acordam que, quando do término da vigência do contrato se dará por encerrado o
tratamento dos dados pessoais que envolvam a contratação, em no máximo (30) dias, serão
eliminados completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em
formato digital ou físico), salvo quando necessária a manutenção dos dados para cumprimento de
obrigação legal.
17.9. A CONTRATANTE, assim como as autoridades de proteção de dados, poderão realizar
auditorias ou inspeções, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia, a fim de verificar o
cumprimento das obrigações dispostas no tratamento de Dados Pessoais da CONTRATADA.
17.10. A CONTRATADA se compromete a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer
vulnerabilidades de sistema, processos, governança e outros apontados no relatório de auditoria
sejam tratados adequadamente.
17.11. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecimento neste
contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, capítulo VI da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REAJUSTE
18.1. O(s) valor(es) contante(s) nas CLÁUSULAS SEGUNDA e QUARTA deste instrumento, será(ão)
reajustado(s) com base no índice do INPC registrado pela Fundação Getúlio Vargas;
18.1.1. O contrato poderá ser reajustado, observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de assinatura do contrato;
18.1.2. Incumbe à CONTRATADA a apresentação do pedido de reajuste acompanhado da
respectiva memória de cálculo;
18.2. Após análise e aprovação da memória de cálculo, apresentada pela CONTRATADA, aos
setores competentes do CONTRATANTE, o reajuste contratual será apostilado nos termos do Artigo
136, da Lei 14.133/2021.
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18.3. Se não for divulgado o índice referente ao mês em que deverá ocorrer o reajuste, será
utilizado aquele referente ao mês anterior.
18.4. Em caso de extinção do índice acima pactuado, será aceito outro índice que vier a substituílo.
18.5. O pagamento referente ao reajuste de preços será efetuado por meio da apresentação de
nota fiscal distinta daquela alusiva aos valores inicialmente contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;
19.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS
20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e suas
alterações posteriores e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
21.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
22.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
23.1. Pela inexecução total ou parcial desta Contratação, a CONTRATADA ficará sujeita às
penalidades conforme disposto do art. 156, da Lei nº 14.133/2021:
a) Notificação;
b) Advertência;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, devendo ser recolhida no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;
d) Suspensão do direito de contratar pelo período de 02(dois) anos;
23.2. Para quaisquer outras infrações contratuais, não mencionadas no Contrato, a CONTRATADA
pagará multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor mensal do
contrato, até o limite de 60 (sessenta) dias;
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23.3. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA estabelecendo prazo para o seu cumprimento e, vencido
este prazo, a CONTRATADA estará em mora, com a aplicação do disposto do Contrato e do Termo
de Referência.
23.4. Se em decorrência de ação ou omissão, pela CONTRATADA, o cumprimento da obrigação
inadimplida torna-se inútil em momento posterior, a CONTRATADA está sujeita a multa de 1% (um
por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência sem prejuízos das demais cominações
contratuais e legais aplicáveis;
23.5. A inexecução total ou parcial deste instrumento por parte da CONTRATADA poderá ensejar a
rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual
de 15% (quinze por cento) sobre a parte não executada ou sobre o valor total contratado,
respectivamente;
23.6. A CONTRATADA que não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das
obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa, por escrito, devidamente
comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere
fundamentalmente as condições do contrato ou que impeça sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração, em documento contemporâneo a sua ocorrência;
23.6.1. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no Contrato e
Termo de Referência será prontamente indeferido, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções
previstas neste instrumento.
23.7. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos
porventura ainda devidos, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data da notificação, ou descontados da garantia, ou, ainda, quando for o caso,
cobrados judicialmente, nos termos do art. 162 da Lei 14.133/2021;
23.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de
regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa por parte da
Contratada, na forma da lei;
23.8.1. Caso a CONTRATADA deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia
principal, dentro do prazo estabelecido, o CONTRATANTE poderá aplicar multa correspondente a
10% (dez por cento) do valor da garantia ou do valor a ser complemento.
12.9. Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão
ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA
24.1. A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua
contratação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
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25.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas
no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
25.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
25.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
25.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
25.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
25.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;
25.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
25.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
25.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
25.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
25.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.10.1. 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
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
25.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
25.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
25.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 25.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 25.1.1 a 25.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens
25.1.2 a 25.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 25.1.8 a
25.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
25.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
25.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
25.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
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25.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
25.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
25.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
25.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
25.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
25.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
25.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
25.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
25.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
25.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
25.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a
este Contrato e seu Edital.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO COMPROMISSO DE SIGILO
26.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos,
conforme itens de instrumento de confidencialidade próprio da CONTRATANTE.
26.2. A CONTRATADA deverá relatar eventos potenciais ou reais de segurança da informação ou
outros riscos de segurança para a CONTRATANTE.
26.3. A contratada deverá assinar Termo de Confidencialidade e manutenção de sigilo, Anexo ao
Contrato firmado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, por meio de instrumento próprio desta,
estabelecendo compromisso de não divulgar nenhum assunto/informação tratado na prestação de
serviços, do objeto da contratação.
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26.4. O Termo de Confidencialidade de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança Vigentes,
Anexo ao Contrato deverá ser assinado por todos os empregados, que estiverem diretamente
envolvidos na contratação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1. A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
27.2. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o Contratante poderá atribuir a uma
comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou
omissivos que se fundamentem naqueles motivos.
27.3. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de ação
ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de atividades específicas do
cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais constantes nestas
"Disposições Finais".
27.4. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional,
senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do
Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja
interpretado como regra contratual.
27.5. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente
contrato, fica desde já compelida a Contratada a avisar, por escrito e de imediato, qualquer
alteração no endereço ou no telefone da firma.
27.6. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO
28.1 As controvérsias oriundas da execução do presente contrato que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão apreciadas e julgadas pela Justiça Federal, Seção Judiciária do Pará, na
cidade de Belém, excluído qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.
28.2. E assim, por estarem justas e acordadas, depois de lido e achado nos conformes, as partes
firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, todas rubricadas, sem
emendas e entrelinhas, com as duas testemunhas abaixo identificadas, para que surta seus efeitos
jurídicos e legais, em juízo ou fora dele.
Belém-Pa, .... de .......... de 2022.

Presidente do CREA-PA

______________________________________

Contratante

CONTRATADA
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Testemunha do Crea-Pa:
Nome:_______________________________________________
CPF nº
Testemunha da Contratada
Nome:_______________________________________________
CPF nº
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