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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 04, LOTE 327 – EDIFÍCIO VILLA LOBOS
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3240 /3243 / 3235 / 3236 – FAX. 2022-3249 / 2022.3900
E-MAIL: PREGAO@INEP.GOV.BR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016

PROCESSO N. 23036.000629/2016-13

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO
NACIONALDE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP,
por meio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 406, de 29 de setembro de 2015,
sediado no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 327, Edifício Villas Lobos, BrasíliaDF, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 27 de maio de 2016
Horário: 10h00m
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
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1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços de fornecimento de exemplares de jornais e revistas impressas para atender as necessidades do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.

2.

A licitação será em um único item, conforme tabela constante no Termo de Referência.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 20...., na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26290
Fonte: 0112
Programa de Trabalho: 087463
Elemento de Despesa: 339039
PI: VII13N0140N

3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3.
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.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão
ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:
4.2.1.
proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2.
que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.3.

que estejam reunidas em consórcio;
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4.3.

Também é vedada a participação de:
4.3.1.

entidades empresariais estrangeiras;

4.3.2.
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993.
4.4.
Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
4.5.

Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:
4.5.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.
Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
4.6.1.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.6.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.3.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
4.6.4.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5.

DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
5.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
5.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

5.7.

5.6.1.

valor total item; e

5.6.2.

Descrição detalhada do objeto

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.
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5.9.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo
das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18B da Lei Complementar n. 123, de 2006.
5.10.
Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da
proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei
nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, no art. 72 da Instrução Normativa/RFB
Nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
5.11.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou contenham vícios insanáveis.
6.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4.
licitantes.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os

6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo maior desconto oferecido.

6.5.1.1. O desconto deverá ser oferecido sobre o preço de capa.
6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
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 0,1% (um
décimo por cento).

6.8.
sistema.

6.7.1.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
6.7.2.
Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
6.8.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

6.9.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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6.10.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.11.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.12.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.13.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
6.14.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.
6.15.
Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.

7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
7.2
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor cujo percentual de desconto seja inferior
ao mínimo exigido ou torne o preço do objeto manifestamente inexequível.
7.3
Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
7.5
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será
obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
7.6
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.7
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 3 horas (três), sob pena de
não aceitação da proposta.
7.7.1
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
7.8
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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7.9
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
7.10
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.10.1
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.10.2
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8

DA HABILITAÇÃO
8.3
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.3.1

SICAF;

8.3.2
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.3.3
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.3.4

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.3.5
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
8.3.6
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
8.4
O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º,
§ 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.4.1
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.4.2
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, documento válido que comprove o atendimento
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.5
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista, nas condições seguintes:
8.6

Habilitação jurídica:
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8.6.1
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.6.2
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.6.3
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
8.6.4
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
8.6.5
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
8.6.6
No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei nº 5.764, de 1971.
8.6.7
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.6.8
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
8.7

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.1
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.7.2
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.7.3

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.4
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
8.8
A título de qualificação econômico-financeira, também deverá ser apresentada certidão negativa de
falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
8.9 O licitante detentor do menor preço deverá deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
8.10
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica,
por meio de:
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8.10.1

8.11

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter o licitante prestado serviço
pertinente e compatível com o objeto deste Termo, em características, quantidades e prazos.
Considerar-se-á compatíveis os atestados que comprovem os serviços previstos no Encarte A
do Termo de Referência.
Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação:

8.11.1
A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de
que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
8.11.2

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;

8.11.3
A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
8.11.4

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

8.11.5
A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarão o contrato; e
8.11.6
Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três
últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
8.11.7
A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador.
8.12
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
8.13
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no
prazo de 3 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail
pregão@inep.gov.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de
cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 horas,
após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.
8.14
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.14.1
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
8.15
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.16
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
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8.17
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.18
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
8.19
9

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

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.3

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.3.1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.3.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.4

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.4.1
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.4.2
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.3
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.3.1
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.3.2
apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
10.3.3
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.4
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.4.1

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11 DOS RECURSOS
11.3
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
11.4
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.4.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.4.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.4.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.5

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

11.6
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.3
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
12.4
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.3
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do Contrato, que será liberada
de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.
13.3.1
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o máximo de 2% (dois por cento).
13.3.2
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
13.4
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
13.5

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.5.1

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.5.2
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
13.5.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

13.5.4
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
13.6
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que
rege a matéria.
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13.7
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica
com correção monetária, em favor do contratante;
13.8
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
13.9
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco.) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
13.10

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.11

Será considerada extinta a garantia:
13.11.1
com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
13.11.2
no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.

14 DO TERMO DE CONTRATO
Nota explicativa: Embora a utilização do termo de contrato seja facultativa para contratações de serviços com
valores inferiores a R$80.000,00, nos casos específicos de serviços contínuos, mesmo sem cessão de mão de
obra, apresenta-se mais adequado tecnicamente a formalização do instrumento de contrato, por envolver uma
série de obrigações contratuais, além de possibilitar a prorrogação até o limite de 60 meses, reajuste de valores
e alterações contratuais. Por essa razão, o presente modelo trabalha exclusivamente com a hipótese de existir
termo de contrato.
14.3
Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
disciplinado no contrato.
14.4
Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como
ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.
14.4.1
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
14.5
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
14.6
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15 DO REAJUSTE
15.3
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato,
anexo a este Edital.
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16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.3
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.3

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18 DO PAGAMENTO
18.3
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
18.4
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
18.5
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
18.6
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
18.7
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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.
18.8
Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
18.8.1

não produziu os resultados acordados;

18.8.2
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
18.8.3
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
18.9
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
18.10
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.11
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
18.12
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.
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18.13
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.
18.14
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.
18.15
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.16

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
18.16.1
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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.

18.17
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:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I = 0,00016438

I=
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.3
que:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
19.3.1
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.3.2

apresentar documentação falsa;

19.3.3

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.3.4

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.3.5

não mantiver a proposta;

19.3.6

cometer fraude fiscal;

19.3.7

comportar-se de modo inidôneo;

19.4
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.5
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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19.5.1
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
19.5.2
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
19.6

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

19.7
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.8
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
19.9

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.10
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.3
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
20.4
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregão@inep.gov.br ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 327 –
Edifício Villa Lobos, seção de Protocolo.
20.5

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.6

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.7
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.8

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.9
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.3
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
21.4
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
21.5

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

21.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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21.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
21.8
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
21.10
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
http://portal.inep.gov.br/institucional-licitacao, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Setor
de Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 327 – Edifício Villa Lobos, nos dias úteis, no horário das 8:30
horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
21.12

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1

ANEXO I - Termo de Referência;

21.12.2

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

Brasília, ......... de março de 2016.

Antonio Melo dos Santos
Coordenador Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
Coordenação de Recursos Logísticos.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.
1.1

OBJETO
Contratação de empresa para execução indireta de fornecimento de exemplares de jornais e
revistas impressas para atender as necessidades do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, de acordo com as especificações constantes deste Termo de
Referência.

1.2

São partes integrantes deste Termo de Referência:

1.2.1 Encartes “A” - Planilha de Formação de Preços Anual;
1.2.2 Encarte “B” - Planilha de Formação de Preços;
1.2.3 Encarte “C” - Planilha Resumo dos Servicos Contratados.
1.2.4 Encarte “D” – Planilha Descritiva de Jornais e Revistas.
2.

DAS JUSTIFICATIVAS

2.1

Este serviço é de suma importância para o INEP, haja vista que, os dirigentes tomam
conhecimento dos fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, acompanham diariamente as
informações divulgadas pela imprensa escrita sobre os projetos e programas da educação
brasileira, sociedade, política, economia, finanças, conhecimentos gerais, etc, ajudando e
embasando assim, o processo de tomada de decisão, relativos aos vários aspectos e assuntos
que norteiam o citado Instituto.

2.2

A aquisição de jornais e revistas visa atender a necessidade do INEP de acompanhar o fluxo de
informações publicadas nestes meios de comunicação referentes principalmente à Pasta da
Educação e ao Governo Federal.

2.3

A contratação dos serviços tem como objetivo atender as necessidades dos dirigentes em tomar
conhecimento dos fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, acompanhando diariamente
as informações divulgadas pela imprensa escrita sobre os projetos e programas da educação
brasileira, sociedade, política, economia, finanças, conhecimentos gerais, etc., ajudando e
embasando assim, o processo de tomada de decisão, relativos aos vários aspectos e assuntos
que norteiam o interesse do Instituto e do Governo Federal. Desta forma, os serviços ora em
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questão enquadra-se na natureza de serviços essencial e necessário para o Instituto, em
decorrência dos fatos ora mencionados. Com relação aos quantitativos de exemplares e revistas a
serem fornecidos estão em consonância com os regramentos dispostos na IN/MARE nº 02/98 e
IN/SLTI/MPOG nº 9/2012, na medida em que exemplares a serem fornecidos estão direcionados
apenas aos Gabinetes dos Diretores, da Presidência, da Audin, da Projur e Biblioteca do INEP
(Cibec) para atender aos demais servidores do INEP.
2.4

Diversos órgãos e entidades da Administração Pública adquirem regularmente periódicos para fins
de uso em seus órgãos de comunicação ou mesmo para a disponibilização em reuniões de
autoridades. Essa contratação é recomendada e saudável, na medida em que se presta a conferir
maior eficiência à atuação da administração, por meio da melhor comunicação com o público, o
qual se utiliza das seguintes modalidades de aquisição: a) contratação da assinatura do periódico
diretamente com a editora e b) contratação de distribuidor, pelo preço de capa do periódico,
acompanhado de um desconto obtido na licitação. Das opções trazidas a baila, resta evidente que
a opção pela contratação de um único fornecedor (Distribuidor) para entrega de jornais e revistas
com a aplicação de desconto sobre o preço de capa é a mais eficiente na medida em que reveste
de economia à Administração, uma vez que está adquirido em quantidades maiores e em
consonância com a necessidade do Instituto, o que traz, por consequência, um ganho de escala,
além de otimizar os procedimentos de gerenciamento/fiscalização dos serviços de entrega com
um único fornecedor. Ademais, não há racionalidade alguma em a Administração proceder à
divisão em item/grupo com a fragmentação a licitação, quando as ditas publicações podem ser
facilmente adquiridas diretamente junto a um único fornecedor, considerando ser um mecanismo
adotado por toda a Administração pública federal e pela iniciativa privada.

3.

DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1

O objeto deste Termo de Referência se enquadra como serviço comum, de caráter contínuo,
para fins do disposto no artigo 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e no
enquadramento da Lei 123/2006 e Decreto 8.538/2015, cabendo à licitação na forma de
Pregão, na modalidade Eletrônica, a licitação será julgada pelo critério de menor valor global,
representado pelo maior desconto sobre o preço dos periódicos, enquadra-se nos termos das
seguintes normas legislativas:
a) Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitação denomina
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
b) Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, que institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública.
c) Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor;
d) Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de bens e serviços comuns;
e) Decreto n° 2.271 de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências;
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f)

Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006;

g) Decreto n° 8.538 de 06 de Outubro de 2015;
h) IN SLTI/MPOG N° 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal e suas alterações subsequentes;
i)

IN SLTI/MPOG Nº 02 de 30 de abril de 2008, que dispõe sobre regras e diretrizes para a
contratação de serviços, continuados ou não, e suas alterações subsequentes;

j)

IN SLTI/MPOG Nº 06 de 23 de dezembro de 2013, que altera a IN SLTI/MPOG Nº
02/2008;

k) Normativa Conjunta RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a retenção
de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços;
l)

Demais normas aplicadas subsidiariamente às elencadas acima.

4.

DA CONDIÇÃO DE SERVIÇO COMUM

4.1

Trata-se de serviço comum, posto que todas as atividades a serem desenvolvidas se darão
por profissionais cujas categoriais são reconhecidas e está disponível, a qualquer tempo, em
um mercado próprio e estável, composto por diversos fornecedores, cujos serviços são
comparáveis entre si, de modo que permite a decisão de aquisição com base no menor
preço.

5.

DA NATUREZA CONTINUADA

5.1

O enquadramento dos serviços, uma vez que seus objetivos estão voltados para atender
demandas de várias Diretorias e Presidência deste Instituto, todas elas com atribuições
relacionadas ao cotidiano do Órgão, e que seus resultados seriam comprometidos ou
prejudicados, se este Órgão deixasse de contar com o serviço de fornecimento das
assinaturas de jornais e revistas, motivo pelo qual enquadra-se como serviços de natureza
continua. Além disso, a experiência tem demonstrado que para fazer frente às informações
divulgadas em tempo real, principalmente no caso dos veículos que também possuem
agências on-line, é que na mídia impressa os fatos recebem tratamento diferenciado. Dessa
forma, por se tratar de serviço de natureza pública permanente, torna-se conveniente, em
razão dos custos envolvidos na sua contratação, um dimensionamento maior do prazo
contratual, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, de que cabe citar, por exemplo, evitar custos administrativos com
contratações repetitivas que ensejariam dispêndios desnecessários, haja vista que, a
necessidade e conveniência de manter disponíveis os serviços elencados no Termo de
Referência são imprescindíveis à Administração e a sua interrupção pode prejudicar o bom
desenvolvimento das atividades do Órgão.
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6.
6.1

CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE
O planejamento da contratação é fundamental para que a contratação agregue valor ao órgão
e atenda as necessidades do mesmo. Tendo o INEP na sua missão de promover estudos,
pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a
formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de
parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos
gestores, pesquisadores, educadores e público em geral. Nesse tocante, o Planejamento visa
alinhar os objetivos Institucionais ao da contratação em tela, tendo a finalidade de manter
atualizados os dirigentes com informações educacionais e governamentais, auxiliando nas
politicas publicas. Atingindo esse objetivo, os benefícios diretos e indiretos, seria enormes
para as área acadêmica, para os pesquisadores, educadores, estudantes e outros. Os
exemplares a serem fornecidos estão direcionados apenas aos Gabinetes dos Diretores, da
Presidência, da Audin, da Projur e Biblioteca do INEP (Cibec) para atender aos demais
servidores do INEP.

7.
7.1

DA ESPECIFICAÇÃO DO PERIÓDICO: PERÍODO E QUANTIDADE
As especificações contendo as quantidades estimadas de jornais e revistas a serem
entregues variarão de acordo com o Encarte D.

8.
8.1

DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências do INEP, localizado em Brasília - DF,
a saber:


8.2

SIG Quadra 04 Lote 327 Edifício Sede do INEP;

Os serviços em tela serão executados em quaisquer dependências internas e externas
do INEP (endereço supracitado), bem como quaisquer dependências externas em que o
INEP possua algum tipo de propriedade, vínculo, relação ou necessidade em que se
exija a utilização dos serviços.

8.3

Os serviços compreendem o fornecimento e entrega de jornais e revistas impressos conforme
abaixo:

8.4

Os jornais especificados no item 7 serão entregues de Segunda a Sexta, no Protocolo
Central do Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP, sito no SIG Quadra 04 Lote 327 - Térreo.

8.5

Alguns jornais poderão ser entregues aos sábados, domingos e feriados em locais,
circunscritos ao Distrito Federal, determinados pelo INEP.
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8.6

Os jornais de circulação diária deverão ser entregues até no máximo, às 08h30min da
data de circulação. Para as revistas o horário de entrega será no máximo às 09 horas.

8.7

A CONTRATANTE, observado o cunho técnico similar às publicações anteriores,
poderá trocar os jornais e revistas especificados no item 7.1, bem como suas
quantidades, para mais ou para menos, de acordo com sua necessidade, durante a
vigência do contrato, com os devidos ajustes de valor.

8.8

No caso de atraso na entrega do objeto serão aplicadas as sanções previstas neste Termo de
Referência.

10.
10.1

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
A licitação será julgada pelo critério de menor valor global, representado pelo maior desconto
sobre o preço dos periódicos, conforme o artigo 45, §1° da lei n° 8.666/93.

11.
11.1

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À PROPOSTA DE PREÇOS
A licitante deverá consignar o valor unitário e total do serviço, de acordo com os preços
praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em
algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso de divergência, expresso
em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes deste Termo.

11.2

Pela prestação dos serviços, o INEP pagará a empresa o menor ofertado, estando nele
incluídos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, mão de obra e respectivos
encargos e demais despesas.

11.3

A proposta deverá conter os seguintes requisitos:
a)

prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;

b)

especificação detalhado do objeto.

c)

nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para
efeito de pagamento.

d)

nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último, se houver, para contato, bem como: estado
civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa.

11.4

A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

11.5

Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.
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11.6

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Termo e em Edital.

11.7

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente neste
Termo e respectivo Edital/Contrato, que não atendam as especificações constantes nos
Encartes ou que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

11.8

A contratada deve declarar em sua proposta de preço a inclusão dos tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos sociais e trabalhistas,
incidentes, todas as despesas com materiais e equipamentos a serem utilizados na execução
do objeto licitatório, estando ciente que não será considerada qualquer reivindicação devido a
erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos
determinados pela Autoridade competente.

12.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1

Para fins de comprovação da capacidade técnica a empresa licitante deverá fornecer:
12.1.1

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter o
licitante prestado serviço pertinente e compatível com o objeto deste Termo,
em características, quantidades e prazos. Considerar-se-á compatíveis os
atestados que comprovem os serviços previstos no Encarte A deste Termo.

13.

DO CUSTO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS

13.1

Em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 40, da Lei n° 8.666/93, e consoante o que
dispõem o Acordão TCU n° 244/2003 – Plenário, o preço global máximo aceitável para a
contratação será o teto orçamentário disponível de R$ 20.652,60 (vinte mil reais e seiscentos
e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

14.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1

Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução dos serviços
contratados, correrão à conta do Programa de Trabalho/PTRES 087463, consignado no
Orçamento do INEP, Elemento de Despesa 33.90.39 – Serviços de Terceiros, que serão
empenhadas, nos termos da lei.

14.2

A despesa para o ano subsequente, estarão submetidas à dotação orçamentária própria
prevista para atendimento à presente finalidade, a ser consignada ao INEP na Lei
Orçamentária da União.

DGP/CGRL/CAC
Processo Nº: 23036.00XXXX/2016-XX
Pregão: XX/2016
Folha Nº:
Rubrica:

15.

DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS

15.1

Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão formalizados mediante Contrato,
conforme o artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

15.2

O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (meses) a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos subsequentes mediante termos
aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com
vantagens à Administração, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

16.

DA GARANTIA

16.1

O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do Contrato, que
será liberada de acordo com as condições previstas neste Termo, conforme disposto no art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas às obrigações contratuais.
16.1.1

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

16.1.2

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

16.2

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

16.3

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.3.1

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

16.3.2

prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

16.3.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e

16.3.4

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

16.4

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a
legislação que rege a matéria.

16.5

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

16.6

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

16.7
16.8

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
Será considerada extinta a garantia:

DGP/CGRL/CAC
Processo Nº: 23036.00XXXX/2016-XX
Pregão: XX/2016
Folha Nº:
Rubrica:

16.8.1

com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada
de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

16.8.2

no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.

17.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

17.1

Propiciar acesso aos profissionais da Contratada às suas dependências para a execução dos
serviços.

17.2

Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas.

17.3

Proceder à vistoria nos locais onde os serviços estiverem sendo realizados, por meio da
fiscalização do contrato, anotando as ocorrências, em livro próprio, dando ciência ao preposto
da empresa contratada e determinando sua imediata regularização;

17.4

Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa desempenhar os
serviços dentro das normas do contrato;

17.5

Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais;

17.6

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;

17.7

Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
contratada, exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas
em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pelo
INEP;

17.8

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos
serviços e o atendimento das exigências contratuais;

17.9

Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual pendente
por parte da empresa contratada, até a completa regularização;

17.10

Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da
empresa contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza
complicações para a supervisão e fiscalização, e que adote postura inconveniente ou
incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas e cuja permanência
seja considerada prejudicial ou insatisfatória à disciplina e aos interesses do INEP;

17.11

Comunicar a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
dos serviços;

17.12

Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência;

17.13

Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições préestabelecidas;

17.14

Verificar a regularidade da empresa contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, antes de cada pagamento;
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17.15

Pela prestação dos serviços o INEP pagará a empresa o valor obtido em licitação pública,
estando neles incluídos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, mão de obra e
respectivos encargos, materiais básicos, uniformes e todas as demais despesas, ficando
claro que nenhum empregado terá vínculo empregatício com o INEP;

17.16

A existência da Fiscalização do INEP, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade
da contratada, na prestação dos serviços contratados.

17.17

Caberá aos fiscais do Contrato atestar a realização dos serviços realizados, mediante a
conferência da Nota Fiscal, dos Relatórios apresentados pela Contratada e suas próprias
anotações e controles, encaminhando em seguida à Contabilidade para pagamento.

17.18

Em caso de não conformidade da Nota Fiscal ou do serviço executado, o fiscal deverá
devolver a Nota Fiscal à Contratada para as devidas correções ou notificá-la das
inconformidades observadas quanto aos serviços executados, ficando o pagamento
condicionado à regularização da Nota Fiscal ou dos serviços pendentes.

17.19

O recebimento dos serviços mediante atesto nas Notas Fiscais não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução.

18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

18.1

A Contratada deverá manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de
08 (oito) horas após notificação qualquer empregado considerado com conduta inconveniente
pela Fiscalização. Citam-se como motivos de solicitação de substituição pela Fiscalização:
indisciplina, baixa produtividade e não uso dos equipamentos de proteção individual – EPI´s;

18.2

Deverá manter seu pessoal uniformizado e identificado através de crachás com fotografia
recente;

18.3

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mau súbito, por meio de seus responsáveis;

18.4

Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios e de acidentes de trabalho;

18.5

Manter durante toda a execução dos serviços, compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

18.6

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade.

18.7

Fazer seguro de seus empregados, contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizandose, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução dos serviços, conforme exigência legal.

18.8

Dispor de veículo qualificado para o transporte dos periódicos necessários à execução dos
serviços.

18.9

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo INEP;

18.10

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus
empregados, acidentados ou com mal súbito.

18.11

Evitar situações que gerem inquietação ou agitação no local de execução dos serviços.

18.12

Responder pelos danos causados diretamente ao INEP ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução dos serviços.
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18.13

Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam
ou venham a incidir sobre o serviço, bem como as necessárias para a completa execução do
mesmo.

18.14

Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização do INEP, através
de seus órgãos de controle, promovendo fácil acesso aos serviços em prestação, bem como
atender prontamente, as observações e exigências que lhes forem apresentadas pela
fiscalização.

18.15

Providenciar as faturas para serem atestadas pela fiscalização, acompanhadas de
comprovação dos recolhimentos necessários estabelecidos pela legislação em vigor.

18.16

Refazer sem ônus para a contratante, os serviços não aceitos pela fiscalização.

18.17

Informar imediatamente à fiscalização, caso fortuito ou superveniente que venha a ocorrer,
gerando a impossibilidade da realização dos serviços dentro da periodicidade e horário
estabelecidos.

18.18

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente contratação ou de sua execução, serão
de exclusiva responsabilidade da Contratada, assim definido na norma tributária, sem direito
a reembolso. O INEP quando fonte retentora descontará dos pagamentos que efetuar e
recolherá nos prazos da Lei os tributos a que está obrigada pela legislação vigente;

18.19

Uma vez apurado, no curso da contratação, que a Contratada acresceu indevidamente a seus
preços valores correspondentes a tributos não incidentes sobre a realização dos serviços
contratados, o INEP exigirá a imediata exclusão desses valores, com a conseqüente redução
dos preços e reembolso de valores devidos porventura pagos à Contratada.

19.

DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1

Consoante o artigo 45 da lei n° 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a Administração Pública
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

20.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

20.1

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67, art.73, ambos da lei nº 8.666/93, e do
art. 6º do Decreto nº 2.271/97 será acompanhada e fiscalizada por servidor da Coordenação
de Recursos Logístico especificamente designado por portaria do Diretor de Gestão e
Planejamento, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto do presente contrato, determinando o que for necessário à regularização
ou defeitos observados, e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de
pagamento.

20.2

Para o acompanhamento e fiscalização do contrato serão utilizados as disposições contidas
na IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e suas alterações.
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20.3

Caberá ao Fiscal do Contrato, dentre outras atribuições, determinar providências necessárias
ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações
contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico.

20.4

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para a adoção das medidas que se fizerem
necessário.

20.5

A Administração, devidamente representada na forma do subitem 20.1, poderá rejeitar, no
todo, ou em parte, o objeto contratado, sem ônus para o INEP, se executados em desacordo
com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, neste Contrato
e na sua proposta.

20.6

A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela prestação dos serviços, à
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização da execução
contratual, diretamente ou por prepostos designados.

21.

DO PAGAMENTO

21.1

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
contratado.

21.2

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

21.3

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

21.4

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

21.5

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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.

21.6

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
21.6.1 Não produziu os resultados acordados;
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21.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
21.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
21.7

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

21.8

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

21.9

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da contratante.

21.10

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.

21.11

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.

21.12

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.

21.13

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.

21.14

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

21.15

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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.

21.16

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.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I
=

( 6 / 100
)

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

22.

DO REAJUSTE

22.1

Durante a vigência do contrato o desconto oferecido pela contratante em sua proposta não
poderá ser alterado, apenas o valor da capa dos periódicos, quando comprovada pelos
editores.

22.2

O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

22.3

Quando ocorrer reajuste no valor de capa das publicações, no decorrer do contrato, a
empresa deverá comunicar formalmente o fato à contratante, com apresentação de cópia da
capa da publicação, onde se evidencie a majoração do preço. A data que constar na cópia da
capa será considerada a referência para o reajuste.

23.

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

23.1

Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas
neste contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que:
23.1.1 apresentar documentação falsa;
23.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
23.1.4 comportar se de modo inidôneo;
23.1.5 fizer declaração falsa;
23.1.6 cometer fraude fiscal.

23.2

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
23.2.1 advertência;
23.2.2 multa de:
a)

0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de
atraso na entrega ou execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a
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configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b)

0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, no caso de
atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”,
limitado a 15 (quinze) dias subseqüentes. Após o trigésimo primeiro dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c)

de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nas hipóteses não previstas
nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.

d)

10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
23.2.2.1 No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a”
e “b” com as da alínea “c”, o percentual aplicado não poderá
ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento).

23.2.3

Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com o INEP, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

23.2.4

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada.

23.3

As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a do
pagamento a ser efetuado.

23.4

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa
prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a
decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA,
em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

23.5

Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de
27/11/98 e Instrução Normativa Conjunta RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 a
Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade reterá na fonte o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a
Contribuição para a Seguridade Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre
os pagamentos que efetuar a CONTRATADA.

23.6

Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto Sobre Serviços - ISS, serão
observados, no que couber, o disposto na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
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24.

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

24.1

Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que
couber:
24.1.1 Desta maneira a contratada deve atender aos programas do INEP quanto às práticas
sustentáveis. Assim será exigida colaboração e boa atuação quanto aos temas
abaixo:
•

Economia de energia;

•

Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis;

•

Economia de água;

•

Reciclagem de lixo (separação do lixo conforme indicação do INEP);

•

Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,
lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes.

24.1.2 Caso a empresa não esteja colaborando com o item anterior ou as campanhas deste
Instituto, constatado por no mínimo 3 (três) ocorrências em 30 dias e assegurado o
direito a ampla defesa e contraditório, poderá o Contratante rescindir o contrato.
24.1.3 Os materiais e embalagens que não terão mais utilização deverão ter destinação
ambiental correta destacando-se o encaminhamento à reciclagem ou descarte em
local ambientalmente seguro. Deve-se atentar aos programas de reciclagem de lixo
do INEP, atendendo-os sempre que possível.

25.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

25.1

Todas as etapas dos serviços involuntariamente não explícitas neste Termo de Referência,
mas necessários à execução total dos serviços e ao perfeito acabamento serão de
responsabilidade da Contratada.

25.2

Os esclarecimentos a respeito das condições do edital e de outros assuntos relacionados à
presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página web
www.comprasnet.gov.br , ficando as licitantes obrigadas à acessá-las para a obtenção das
informações prestadas pelo Pregoeiro.
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Brasília (DF),

de março de 2016.

Valquiria Gomes Evangelista
Matricula n°
Ciente,

Victor Rezende Teles
Coordenador de Recursos Logísticos - Substituto
De acordo,
Consubstanciado na disposição contida na Portaria nº 73, de 19 de março de 2015, publicada no
Boletim de Serviço v. 19 – Edição Extra de 19 de março de 2015. Aprovo o presente Termo, conforme
disposto no Inciso II, Artigo 9° do Decreto 5.450/2005.

Data supra.

Antonio Melo dos Santos
Coordenador Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
Coordenação de Recursos Logísticos.

ENCARTE A

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANUAL
QUANTIDADE E VALORES DE JORNAIS IMPRESSOS – TABELA 1
SEGUNDA, SÁBADO E FERIADO
Especificação
Tabela 1

DOMINGO

Quantidade
Anual

Valor
Unitário em
R$

Total
Anual em
R$

Quantidade
Anual

Valor
Unitário
em R$

Total Anual em R$

1.124

2,50

2.810,00

104

4,00

416,00

1.124

4,00

4.496,00

104

5,90

613,60

614

4,50

2.763,00

104

7,00

728,00

O Globo

614

4,00

2.456,00

104

7,00

728,00

Valor
Econômico

510

5,00

2.550,00

0

-

-

Total

3.986

15.075,00

520

Correio
Braziliense
Folha de São
Paulo
O Estado de
São Paulo

2.485,60
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
Coordenação de Recursos Logísticos.

ENCARTE B

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
QUANTIDADE E VALORES DAS REVISTAS IMPRESSAS – TABELA 2
Especificação Tabela
2

Quantidade

Carta Capital

52

Época

52

Periodicidade

Valor
Unitário em
R$

Total Anual em R$

12,90

670,80

14,00

728,00

Semanal
Isto é

52

13,90

722,80

Veja

52

14,90

774,80

Total

208

2.896,40

Total Geral da Tabela 1

17.560,60

Total Geral Anual (Tabela 1 + Tabela 2)

20.457,00

Total com o percentual de desconto concedido

Brasília – DF, ________/________/________
Empresa:
Valquiria Gomes Evangelista
Executora Técnica
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
Coordenação de Recursos Logísticos.

ENCARTE C

PLANILHA RESUMO DOS SERVICOS CONTRATADOS

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

PERCENTUAL MÍNIMO
DE DESCONTO

Contratação de empresa para fornecimento de
exemplares de jornais e revistas impressos para
atender o INEP, de acordo com as especificações
constantes no item 4 deste Termo de Referência.

R$

PERCENTUAL DE DESCONTO

%

Nota:
1 – A licitante deverá apresentar planilha, cujos valores informados deverão retratar a
exeqüibilidade da proposta.
3 - Esta proposta deve atender ao Termo de Referência e incluir todos salários, impostos, tributos,
gastos com frete, comissões, combustível, materiais de suporte, bem como qualquer gasto
ocasionado pela execução deste objeto.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
Coordenação de Recursos Logísticos.

ENCARTE D
PLANILHA DESCRITIVA DE JORNAIS E REVISTAS

QUANTIDADES DE JORNAIS

Especificaçõe
s 01

DIAS
JORNAL
Correio
Braziliense
Folha de São
Paulo
O Estado de
São Paulo
O Globo
Valor
Econômico

SEGUNDA A SABADO, DOMINGO E FERIADO
Quantid
Quantid
ade
Quantida Quantid
Quantida
ade
Quantida anual
Quanti
de
ade de
de anual
Quant. de
de
de dos
de
dade
De Seg. Sábado
de
Feriados
Doming Feriados Segund
Anual
a Sex.
s
Domingo
os
aa
Sábado
255

52

52

6

307

52

6

365

4

2

2

2

1.124

104

12

1.240

4

2

2

2

1.124

104

12

1.240

2

2

2

2

614

104

12

730

2

2

2

2

614

104

12

730

2

0

0

0

510

0

0

510

4.45
Total 0
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QUANTIDADES DE REVISTAS
Especificações
02

Quantidad
e Semanal

Revista Carta
Capital

1

Revista Época

1

Periodicidade

Quantidade Anual*
52
52

Semanal

Revista Isto é

1

Revista Veja

1

52

4

208

Total

52

* Publicação no Domingo
NOVA DISTRIBUIÇÃO
Diret Segunda a
oria
Sexta
Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
Presi O Estado
dênci de S.
Paulo
a
O Globo
Valor
Econômic
o
Correio
CIBE Braziliense
C
Folha de
S. Paulo
Correio
Braziliense
Folha de
Asses S. Paulo
soria O Estado
de S.
Paulo
O Globo
Correio
DGP
Braziliense
Valor
Econômic
o
DTDI Folha de
E
S. Paulo

Sábado
Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo

Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo

Domingo
Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo

Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo

Feriado
Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo

Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo

Sáb
Fer
Segunda a
Dom
ad
iad
Sexta
ingo
o
o
Correio
Braziliense
Folha de
S. Paulo
O Estado
de S.
Paulo
O Globo
Valor
Econômic
o

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

01.04.2016 a 31.03.2017
Total de
dias
365

Dias Uteis
Sábados

255
52

Domingos

52

Feriados

6
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO II

MINUTA
PROCESSO N.º 23036.00XXXX/2016-XX
CONTRATO Nº XX/2016.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, O INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA - INEP E, DE OUTRO, A
EMPRESA -------------------------, PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA.

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação,
conforme a Lei nº 9.448/97, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.678.363/0001-43, com
sede no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 327 – Ed. Villa Lobos,
Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor de Gestão e Planejamento, Sr.
DENIO MENEZES DA SILVA, nomeado pela Portaria CCPR nº 303, de 23/04/2010,
publicada no D.O.U. de 26/04/2010, e com delegação de competência para a prática
do ato administrativo definida pela Portaria nº 55 de 09/03/2015, publicada no DOU,
de 10/03/2015, portador da Carteira de Identidade nº 5.063.320, IFP/RJ, CPF nº
601.851.477-04, com endereço no Setor de Indústrias Gráficas, Qd. 04, Lote 327,
Edifício Villa Lobos, na cidade de Brasília/DF, CEP: 70610-908, Brasília/DF, na
qualidade de CONTRATANTE doravante denominado simplesmente INEP e de
outro lado, a Empresa --------------------------------------., sediada na ----------------------------------------, -------------------------/---------, como CONTRATADA, qualidade pela qual
passa a ser designada doravante, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ------------------------------, neste ato representada por seu(a) Representante Legal, --------------------------------, portador(a) da Carteira de Identidade nº ---------------------SSP/---, CPF/MF n° -------------------------------, tendo em vista o que consta no Processo nº
23036.00XXXX/2016-XX, Pregão XX/2016, resolvem celebrar o presente contrato,
com fundamento artigo 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, na
______________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, Habilitação Simplificada – Exclusivo ME/EPP
Atualização: Janeiro/2016

DGP/CGRL/CAC
Processo Nº: 23036.00XXXX/2016-XX
Pregão: XX/2016
Folha Nº:
Rubrica:

modalidade Pregão, tipo menor preço, observado o disposto na Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002; no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997; no Decreto nº 6.403, de 17 de
março de 2008; na Instrução Normativa nº 2, de 17 de abril de 1998, na Instrução
Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril
de 2008, do MPOG, com suas alterações subsequentes, e na Instrução Normativa nº
01, de 19 de janeiro de 2010, todas da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua
atual redação e pelas Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa para execução indireta de fornecimento de
exemplares de jornais e revistas impressas para atender as necessidades do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Encartes, anexo do Edital.
Parágrafo Único – Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão,
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital,
com início na data de (...) e encerramento em (...), podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguinte requisitos:
a) Os serviços tenham sido prestado regularmente;
b) A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração;
d) A contratada manifeste expressamente interessa na prorrogação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor global da contratação está estimado em R$----------------------(---------------------------), com desconto de ----- %.
Parágrafo Primeiro - No valor acima estão incluídas todas as
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
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comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do INEP, para o exercício de 2016, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 153978;
Fonte: 0112;
Programa de Trabalho: 087463;
Natureza de Despesa: 33.90.39;
Ação: 2000;
Plano Interno: XXXXXXXXXX; e
Nota de Empenho: 2016NE800XXX, de XX/XX/2016.
Parágrafo Único – As despesas para os anos subsequentes estarão
submetidas à dotação orçamentária própria prevista para atendimento à presente
finalidade, a ser consignada ao Inep na Lei Orçamentária da União.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
O reajuste de preços deste contrato será baseado na variação do preço de
capa, tendo como marco inicial o interregno de 01 (um) ano, para o primeiro
reajuste, a contar da data da proposta.
Parágrafo Primeiro – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a
anualidade será contada a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste.
Parágrafo Segundo – O reajuste deverá ser solicitado pela contratada
durante a vigência do contrato, e o pedido deverá ser instruído com comprovação
da variação do preço de capa.
Parágrafo Terceiro – O percentual do desconto oferecido pela contratada
não poderá ser alterado.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
A contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor
global do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste
Termo, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas
às obrigações contratuais.
Parágrafo Primeiro – A validade da garantia, qualquer que seja a
modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o
término da vigência contratual.
Parágrafo Segundo – A garantia assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:
I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
II. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
III. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
IV. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
Parágrafo Terceiro – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19,
XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.
Parágrafo Quarto – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da
Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.
Parágrafo Quinto – Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.
Parágrafo Sexto – A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
Parágrafo Sétimo – Será considerada extinta a garantia:

I.

com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
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II.

no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a
Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências do INEP, localizado em
Brasília - DF, a saber:


SIG Quadra 04 Lote 327 Edifício Sede do INEP.

Parágrafo Primeiro – Os serviços em tela serão executados em quaisquer
dependências internas e externas do INEP (endereço supracitado), bem como
quaisquer dependências externas em que o INEP possua algum tipo de propriedade,
vínculo, relação ou necessidade em que se exija a utilização dos serviços.
Parágrafo Segundo – Os serviços compreendem o fornecimento e entrega
de jornais e revistas impressos conforme abaixo:


Os jornais especificados no item 7 do Termo de Referência serão
entregues de Segunda a Sexta, no Protocolo Central do Instituto
Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP,
sito no SIG Quadra 04 Lote 327 – Térreo;



Alguns jornais poderão ser entregues aos sábados, domingos e feriados
em locais, circunscritos ao Distrito Federal, determinados pelo INEP; e



Os jornais de circulação diária deverão ser entregues até no máximo, às
08h30min da data de circulação. Para as revistas o horário de entrega
será no máximo às 09 horas.

Parágrafo Terceiro – O regime de execução dos serviços são aqueles
previstos no Termo de Referência, Anexo do Edita.
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67, art.73, ambos da lei
nº 8.666/93, e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97 será acompanhada e fiscalizada por
servidor da Coordenação de Recursos Logístico especificamente designado por
portaria do Diretor de Gestão e Planejamento, que anotará, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato,
determinando o que for necessário à regularização ou defeitos observados, e
atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.
Parágrafo Primeiro – Para o acompanhamento e fiscalização do contrato
serão utilizados as disposições contidas na IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e suas
alterações.
Parágrafo Segundo – Caberá ao Fiscal do Contrato, dentre outras
atribuições, determinar providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento
do contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas,
comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico.
Parágrafo Terceiro – As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do representante deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil
para a adoção das medidas que se fizerem necessário.
Parágrafo Quarto – A Administração, devidamente representada na forma
do Caput desta Cláusula, poderá rejeitar, no todo, ou em parte, o objeto contratado,
sem ônus para o INEP, se executados em desacordo com as especificações
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, neste Contrato e na sua
proposta.
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável
pela prestação dos serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização da execução contratual, diretamente ou por prepostos
designados.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
presvistas no Termo de Referência, Anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sansões relacionadas à execução do contrato são aquelas
presvistas no Termo de Referência, Anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
Consoante o artigo 45 da lei n° 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a
Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado,
motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

motivados,

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direiro à prévia e ampla defesa.
§ 2º - A CONTRATADA reconhece os diretios da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Nº 8.666 de 1993.
§ 3º - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço de eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:


Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação
financeira;



Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo Segundo – As supressões resultantes de acordo celebrado entre
as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União,
será providenciada pelo INEP até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos
termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.078, de 1990 – Códido de Defesa do Consumidor e normas e princípios
gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal,
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Contrato que não possam ser resolvidas pela via
extrajudicial.
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Rubrica:

Parágrafo Único - E, por estarem assim justos e contratados, assinam o
presente Instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de
direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

Brasília-DF, XX de XXXXXX de 2016.

_______________________
-------------------------------------Diretor de Gestão e Planejamento do INEP

_______________________________
-------------------------------------Representante Legal de Empresa

Testemunhas:
_________________________________
Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:
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