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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO – CRT-RS 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 0001/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA  

LEI DE REGÊNCIA: nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto  

nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no seu artigo 1º, 

§4º, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  21/02/2020 

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 20/03/2020 – 18:00 hs 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: 23/03/2020  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 14:00hs 

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME: 

Avenida Borges de Medeiros, nº 328, sala 164, Centro Histórico na cidade de Porto 

Alegre/RS – CEP: 90020-020. 

Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário 

de BRASÍLIA.  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.  

OBTENÇÃO DO EDITAL: o Edital poderá ser obtido no portal www.crtrs.org.br ou 

através do e-mail: licitacoes@crtrs.org.br 

CONTATOS E INFORMAÇÕES: através do e-mail acima, ou pelo telefone: (51) 

30149300, das terças às quintas-feiras, das 13:30 às 17:00, em Porto Alegre / RS.  

mailto:atendimento@crtrs.org.br
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1. DA CONVOCAÇÃO 

1.1. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT/RS,  

Autarquia Federal criada através da Lei nº 13.639 de 26 de março de 2018 por meio de 

sua Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº 03 de 25 de julho de 2019, torna 

pública a realização de licitação sob a modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 

com critério de julgamento MENOR PREÇO, de execução indireta, sob o regime de 

empreitada por preço global, para a contratação de empresa especializada na 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. A presente licitação se 

regulará pela Legislação acima mencionada, respeitadas as disposições deste Ato 

Convocatório. 

1.2. A abertura se iniciará imediatamente depois de encerrado o prazo de recebimento 

das propostas. 

1.3. O Termo de Referência visa orientar a contratação de empresa especializada de 

auditoria contábil e financeira para registro e monitoramento da execução 

orçamentária, com processamento da movimentação financeira e patrimonial do 

Conselho Regional dos Técnicos do Rio Grande do Sul – CRT-RS.  

1.4. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões 

de conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às 

demais exigências do processo licitatório e dos documentos fiscais comprobatórios.  

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

2.1. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, 

Autarquia Federal, criada através da Lei n.º 13.639, de 26 de março de 2018, em que 

se consolidou no artigo 3.º as funções de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 

profissional das respectivas categorias.  

Ainda, no §3º do referido artigo, dispõe a premissa que a instituição das estruturas 

regionais se realizará mediante as possibilidades efetivas de seu custeio com recursos 

próprios. Neste sentido, é de extrema importância o serviço de auditoria e contabilidade 

que vise atender as necessidades contábeis da instituição, dentre elas: escriturações 

contábeis, fiscais, folha de pagamento, controle de impostos, rescisões, férias e 

mailto:atendimento@crtrs.org.br


 

3 
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 328, conj. 164 - Ed Planalto – 16º andar – 51 30149300 - Cep: 90020-020 

Porto Alegre – RS –atendimento@crtrs.org.br / www.crtrs.org.br 

 

consultoria trabalhista, entre outros, com sistemas informatizados de contabilidade que 

mantenha o funcionamento diário e regular da entidade. 

Em que pese a aplicação do procedimento licitatório na forma ELETRÔNICA, com base 

no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no artigo 1º, devendo essa ser 

obrigatória aos entes da União, abrangendo as Autarquias, esse Conselho profissional, 

excepcionalmente, deixará de cumprir determinação legal, em atenção ao §4º do 

referido artigo, pois, será adotado como quesito de julgamento a aplicação de avaliação 

prática (exercício técnico no Sistema Implanta) a ser realizado no dia do certame. 

 

3. DO OBJETO 

3.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ao Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, conforme as condições e 

especificações constantes no Termo de Referência, Edital e anexos. 

 

4. DOS ANEXOS 

 

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

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Credencial; 

c) Anexo III - Minuta de Contrato; 

d) Anexo IV – Declaração da Indicação dos Contadores Responsáveis; 

e) Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

f) Anexo VI – Declaração de Idoneidade; 

g)     Anexo VII –Declaração relativa ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal; 

h)        Anexo VIII – Declaração da Experiência Profissional Genérica; 

i) Anexo IX – Declaração da Experiência Profissional Específica;  

j) Anexo X – Modelo Proposta de Preços. 
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que apresentarem as 

Certidões e Comprovantes que: 

a) atendam a todas as condições deste Edital e apresentem os documentos nele 

exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de 

Notas e Ofício competente, pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, à vista dos originais; 

b) sejam legalmente constituídas, com idoneidade econômico-financeira e 

regularidade jurídico-fiscal, e não tenham sofrido penalidade de suspensão do direito 

de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

c) exerçam ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação a ser 

demonstrado através de contrato social e Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE; 

d) possuir experiência de no mínimo 02 (dois) anos em contabilidade pública, 

com comprovação por documento expedido pelo Órgão Público; 

e) estejam devidamente constituídas e sejam compostas por no mínimo 02 

(dois) contadores; 

f) possuir conhecimento na operacionalização e utilização dos programas 

denominados SISCONT, SIALM, SISPAT e GESTÃO TCU de propriedade da empresa 

Implanta Informática Ltda;  

g) não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

h) apresentar atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por outros 

conselhos, para as quais tenha a Licitante executado serviço contábil; 

Observação: O atestado de capacidade técnica deverá conter obrigatoriamente 

a especificação do serviço, a identificação do Conselho que está fornecendo o 

atestado, a identificação, assinatura e o telefone para contato do responsável pelo 

setor do objeto em questão; 

i) apresentem declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

mailto:atendimento@crtrs.org.br
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insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

5.2. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, 

concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei 

Complementar nº 123/2006, aquelas que se enquadrarem em qualquer das 

exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro.  

5.3. Não será admitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País. 

5.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação. 

5.5. Os serviços, objeto da presente licitação, deverão ser realizados por licitante 

estabelecido em Porto Alegre/RS. 

5.6. Não poderão participar deste Pregão, as empresas que: 

5.6.1. Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios 

de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer 

que seja sua forma de constituição; 

5.6.1.1. Empresas em recuperação judicial poderão participar do certame desde que 

comprove, através de certidão emitida pela instância judicial competente que certifique 

que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 

licitatório nos termos da lei 8.666/1993. (Acórdão 8.271/2011- TCU – 2ª Câmara).  

5.6.2. Dada a natureza e o valor do objeto desta licitação, não será permitida a 

participação de consórcio neste certame.  

5.6.2.1. O consórcio de empresas consiste na associação de companhias ou qualquer 

outra sociedade, sob o mesmo controle ou não, que não perderão sua personalidade 

jurídica, para obter finalidade comum ou determinado empreendimento, geralmente de 

grande vulto ou de custo muito elevado, exigindo para sua execução conhecimento 

técnico especializado e instrumental técnico de alto padrão, o que não se verifica na 

presente licitação.  

5.6.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

5.6.2.3. Estejam impedidas de licitar com o Conselho Regional dos Técnicos Industriais 

do Rio Grande do Sul – CRT-RS; 
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5.6.2.4. Não sejam legalmente estabelecidas e especializadas no ramo objeto desta 

Licitação; 

5.6.2.5. Servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da 

licitação, bem assim, a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico.  

5.7. A Empresa interessada em participar deste Pregão Presencial deverá examinar 

cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno conhecimento 

da legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas disposições 

não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus 

Documentos de Habilitação ou na Proposta de Preços.  

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro ou 

membros de Apoio dessa Autarquia, diretamente ou através de seu representante legal 

que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.  

6.2. O licitante também deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação.  

6.3. A documentação referente aos subitens 6.1 (credenciamento) e 6.2 (declaração de 

habilitação) deverá ser apresentada fora dos envelopes.  

6.3.1. O Licitante que não optar por credenciar representante legal, para 

participar da etapa de lances verbais, igualmente e obrigatoriamente, apresentar 

a declaração constante do item 6.2 fora dos envelopes.  

6.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; em se tratando de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de 

Sociedade Civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
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obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

b) Se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, 

constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; 

ou 

b.2) Credencial, outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovado a 

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Modelo Anexo deste Edital.  

6.4.1. Em ambos os casos (b.1 e b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura 

do outorgante como dirigente (a exemplo Ato Constitutivo/Contrato Social, conforme 

alínea “a”, do item 6.4. 

6.4.2. É obrigatória a apresentação de documento de identidade.  

6.5. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar o credenciamento para o representante da Empresa, a falta de qualquer uma 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.  

6.6. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões 

públicas referentes à licitação.  

6.7. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento que não sejam aqueles referidos neste Edital, impedirá a licitante de 

participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão pública do Pregão, mas em 

nenhuma hipótese excluirá a licitante do certame. 

6.7.1. Na ausência do credenciamento, a licitante ficará excluída da etapa de lances 

verbais e será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

6.8. Após o credenciamento, será declarada aberta a sessão e não mais serão 

admitidos novos proponentes.  
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7. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES  

7.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os Documentos de HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima 

mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e 

rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:  

 

Ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS. 

EDITAL Nº 0001/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2020 

DATA E HORA DA ABERTURA 

ENVELOPE N0 1 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE 

 

Ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS. 

EDITAL Nº 0001/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2020 

ENVELOPE N0 2 – DA DOCUMENTAÇÃO 

NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE 

 

7.2. Não será admitida a remessa postal, por internet (e-mail) ou fac-símile dos 

envelopes de Propostas de Preços e Documentos Habilitação. 

7.3. Os envelopes não abertos ficarão sob a guarda do Pregoeiro, até a conclusão do 

procedimento licitatório, com a consequente assinatura do Contrato Administrativo 

decorrente deste Pregão Presencial.  

7.4. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

7.5. Antes da abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a 

Documentação de Habilitação, estes serão rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio 

e pelos representantes das licitantes credenciadas.  
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8.  DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverá ser apresentada em 

01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 

licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

a) Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, 

para contato, bem como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta 

corrente para fins de pagamento). 

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e 

Carteira de Identidade e cargo na empresa.  

c) Descrição detalhada de todos os itens que compõem o objeto da licitação, em 

conformidade com as especificações contidas no item -     do Termo de Referência 

(ANEXO I).  

d) Proposta de preços com indicação do preço mensal e total do item em algarismo, e 

valor total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 

(dois) algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os 

lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a prestação dos serviços objeto 

deste Pregão; 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão de abertura dos Envelopes; 

f) Data e assinatura do representante legal; 

8.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos 

diretos e indiretos, encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão. 

8.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem 

poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva. 
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8.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 

desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não 

deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora executar o objeto sem 

ônus adicionais. 

8.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja 

com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos 

termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros 

formais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

8.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não 

afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.  

8.4.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com 

base no valor mensal ou em dado predominante da proposta que permita inferir a 

informação correta.  

8.5. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão 

os últimos, independentemente de consulta à licitante.  

8.6. Caso os prazos de validade da proposta e de executado do objeto licitado sejam 

omitidos na Proposta de Preços, o pregoeiro entenderá como sendo iguais aos 

previstos no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

8.7. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para 

efeito de julgamento serão de exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe 

cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.  

8.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

8.9. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólico, 

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

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais 

de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração.  

8.10. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços.  

8.11. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 
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8.12. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.  

8.13. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito as penalidades 

estabelecidas no item   deste Edital. 

8.14. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de 

validade da proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, 

sendo que a Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por 

mais 60 (sessenta) dias consecutivos.  

9.  DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, devendo o 

representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos 

termos deste Edital.  

9.2. Superada a fase de credenciamento, e declarada a abertura da sessão pelo 

Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.  

9.3. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 01, seguindo com os atos 

referentes à classificação das propostas de preços: 

a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos; 

b) exame de conformidade e classificação das propostas em confronto com o objeto e 

exigências deste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas 

que estiverem em desacordo; 

c) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de MENOR PREÇO 

MENSAL e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento) em relação ao menor preço; 

d) seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 

preços, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços a partir 

do critério definido na alínea c, conforme o disposto no artigo 4º, inciso IX da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002; 
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e) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva por meio de lances 

verbais.  

f) a não classificação da proposta para a fase de lances importa a perda do direto de 

participar da fase competitiva.  

9.4. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as 

licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a 

ordem de apresentação dos lances.  

9.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances.  

9.5. O Pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances, poderá definir o percentual ou valor 

mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação. A definição 

tomada pelo Pregoeiro deverá constar em ata. 

9.6. Então será dado início à etapa competitiva e o Pregoeiro convidará individualmente 

os representantes legais das licitantes classificadas, presentes ao evento, a apresentar 

lances verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da 

proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições: 

a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferior à 

proposta de menor preço. 

b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada; 

c) será vedada a oferta de lance visando ao empate; 

d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 

tempo para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, 

valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 3 (três) minutos; 

e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes deste edital e na legislação pertinente.  

f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas. 
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9.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem de sua formulação ou conforme determinar o Pregoeiro no 

momento da sessão.  

9.8. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, 

exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO MENSAL.  

9.9. No tocante aos preços, as propostas serão analisadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 

As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

9.10. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter 

melhores condições para a Administração.  

9.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de melhor preço e o valor estimado para a contratação, devendo o 

Pregoeiro negociar com o particular melhores condições para a Administração, após a 

aplicação do item 9.10, conforme o caso.  

9.12. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes a composição de 

preços unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para 

perfeita formação de juízo.  

9.13. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

9.13.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sobretudo, 

quanto às condições do subitem 8.1; 

9.13.2. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de 

dificultar o julgamento; 

9.13.3. Apresentarem preço unitário ou total superior ao valor estabelecido pela 

Administração; 

9.13.4. Contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que 

comprove que os custos dos produtos são coerentes com os praticados no mercado. 
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9.13.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

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

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.14. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de 

participar da fase de lances verbais.  

9.15. Aceita a proposta de MENOR PREÇO MENSAL, será aberto o envelope de 

Documentação, contendo os Documentos de Habilitação da licitante que a tiver 

formulado, para a verificação de suas condições habilitatórias.  

9.16. Após a conclusão da abertura dos envelopes nº 01 e 02, antes de ser declarada a 

licitante vencedora, haverá a aplicação de exercício técnico junto ao Sistema Implanta, 

possuindo essa avaliação caráter eliminatório.   

9.17. Se a melhor oferta (MENOR PREÇO MENSAL) não for aceitável ou se a licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta a subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 

classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, por conseguinte 

adjudicado o objeto do certame em seu favor.  

9.18. As microempresas e empresas de pequeno porte, sob pena de inabilitação, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

9.18.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

9.18.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
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no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. Neste caso, será 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será 

assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas 

de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto neste 

edital. 

9.19. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá 

ser entregue à Comissão de Licitação/Equipe de Apoio do CRT-RS, no prazo de até 48 

horas (quarenta e oito) horas, contado da data da lavratura da Ata. 

9.20. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas ou 

inabilitadas todas as licitantes, o Pregoeiro poderá convocar as licitantes para 

apresentarem novas propostas e documentação comprobatórias das causas de sua 

desclassificação e inabilitação, no prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme previsto no 

art. 48, §3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

9.21. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e 

seus Anexos.  

9.22. Não sendo apresentadas novas propostas em conformidade com o edital, no 

prazo indicado no subitem 9.19 deste Edital, o Pregoeiro passará para a fase de 

recursos.  

9.23. Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente 

registrada em Ata durante o transcurso da sessão do Pregão, por parte das licitantes 

presentes, o Pregoeiro procederá de imediato a Adjudicação do objeto ao vencedor.  

9.24. Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicação dar-

se-á após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

9.25. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de 

Documentação não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a 

proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

9.26. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta 

de Menor Preço Mensal, no sentido de que seja obtido o melhor preço; 

9.27. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela sua Equipe de Apoio e pelos representantes 

legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão. 
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10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para consultar 

restrição de contratar com a Administração Pública; 

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional  de Justiça 

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

10.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:10756974739299::::P3_TIPO_RELACAO:INI

DONEO) 

10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu(s) sócio(s) majoritário(s), por força do artigo 12 da Lei nº 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.  

10.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros.  

10.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação.  

10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação.  
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10.2. Todas as licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação que 

deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE nº 02, devidamente fechado e 

rubricado no fecho, contendo os documentos seguintes referentes à: 

10.2.1.  O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos e informações: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, para 

as sociedades comerciais, acompanhado de documentos referentes à eleição dos 

administradores da sociedade, no caso de sociedades por ações. 

c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício. 

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

e) Cópia autenticada da cédula de identidade (carteira do CRC) dos responsáveis 

legais da licitante, munida de declaração indicando os respectivos nomes e dados 

pessoais dos contadores que serão pessoalmente responsáveis pela assistência e 

fiscalização dos serviços objeto desta licitação, conforme modelo do anexo IV. 

g) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade onde está estabelecida 

a sede e filial da licitante (se possuir), comprovando a(s) inscrição(ões) e 

habilitação(ões) para exercício da profissão da licitante e de todos os profissionais, 

sócios e não sócios que prestarão os serviços objeto desta licitação. 

h) Declaração expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade comprovando que o 

responsável técnico da licitante está registrado e habilitado para prestar os serviços 

deste Edital. 

g.1) no caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CRC/RS, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional por ocasião da assinatura do contrato. 

h) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo 

constante do anexo V. 
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h.1) As licitantes acima identificadas que não apresentarem a referida declaração não 

usufruirão do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 

2006, e no Decreto nº 8.538, de 2015. 

h.2) A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 

qualquer das vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 

portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

h.3) A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

i) Declaração sob as penas da Lei, expedida pela empresa licitante, que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme 

modelo do anexo VI, assinada por seu(s) representante(s) legal(is). 

j) curriculum vitae do sócio e ou do profissional com vínculo empregatício, 

representante, comprovando a formação superior na área Contábil; 

10.2.2. Os documentos mencionados nos itens “a”, “b” e “c” deverão estar 

acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação. 

10.2.3. Os documentos mencionados nos itens “a”, “b” e “c” deverão indicar que a 

licitante tem, dentre seus objetivos sociais, prestação de serviços da mesma natureza 

que o objeto desta licitação. 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) 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. 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) 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;  

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver, 

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

compatível com o objeto contratual; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

h) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação; 

i) Declaração sob as penas da Lei, firmada por representante legal da empresa 

licitante, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, 

conforme anexo VII deste Edital. 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência 

da data da apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de 

validade.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
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ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

d) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social; 

10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constada mediante a 

obtenção de índices contábeis maiores que 1(um) para Liquidez Geral (LG), Solvência 

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

 

 

 

 

 

SG = 
 Ativo Total   

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

 

 

 

10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

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

e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação ou item pertinente.  

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 

a) Certidão de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, com validade na data de recebimento da documentação, 

comprovando habilitação para a execução dos serviços objeto desta licitação, emitida 

pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC da jurisdição da sede da licitante.  

b) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, que 

comprove(m) que a licitante tenha ou esteja executado, satisfatoriamente, no mínimo 3 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
  

 
Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
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(três) anos ininterruptos ou não, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, desde que o contratante não seja a própria licitante ou 

empresa do mesmo grupo econômico ou tenham sócios em comum (Acórdão TCU nº 

608/2005-Plenário). 

c) Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

d) Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser solicitados, 

atestados de capacidade técnica, cópias de contratos ou outros documentos idôneos 

mediante diligência do Pregoeiro. 

e) possuir conhecimento na operacionalização e utilização dos programas 

denominados SISCONT, SIALM, SISPAT e GESTÃO TCU de propriedade da empresa 

Implanta Informática Ltda;  

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

a) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para 

apresentação da proposta, Contador Sênior com graduação em bacharelado em 

Ciências Contábeis e Pós-Graduação na área Contábil, ambos em instituição de ensino 

devidamente credenciada e aprovada pelo Ministério da Educação e Registro 

profissional da categoria de Contador em Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 

com validade na data de recebimento da documentação. 

b) Entende-se, para fins deste instrumento, como pertencente ao corpo técnico do 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo 

por intermédio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor, o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação futura, com a anuência deste. 

10.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

10.6. Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação econômico-financeira poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada pelo tabelião de notas. Os documentos apresentados deverão estar em 

perfeitas condições de legibilidade e entendimento. 
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10.6.1 A autenticidade dos documentos apresentados poderá, ainda, ser verificada, 

pela Comissão de Licitação, através de consulta via Internet aos “sítios” dos órgãos 

emitentes dos referidos documentos. 

10.7. Sob pena de inabilitação todos os documentos e/ou certidões apresentados 

para a habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e, 

preferencialmente, com o endereço respectivo.  

10.7.1. Sob pena de inabilitação a licitante deverá observar o seguinte: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser 

apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial. 

10.7.2. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem todos os documentos 

exigidos neste Edital, bem como aquelas que entregarem documentos incompletos, 

ilegíveis, inválidos, ou que contiverem emendas, rasuras ou outros vícios que 

prejudiquem a sua capacidade de comprovação. 

10.7.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

10.7.4. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da 

proposta ou outros documentos uma vez entregues os envelopes. 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.  

11.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas.  

11.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  
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11.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao  Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte 

endereço eletrônico licitacoes@crtrs.org.br 

11.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas no endereço eletrônico www.crtrs.org.br, por meio do link de acesso 

“atos administrativos – editais”, na internet, para conhecimento da sociedade em geral 

e dos prestadores de serviços, cabendo aos interessados em participar do certame 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.  

11.5.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos se vinculam a este Edital.  

11.6. As impugnações deverão ser manifestadas preferencialmente por escrito, 

protocolizando o original, nos horários das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 

horas, em dias úteis, na sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais, situado à 

Avenida Borges de Medeiros, nº 328, sala 164, Centro Histórico na cidade de Porto 

Alegre/RS – CEP: 90020-020.  

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá a licitante, ao final da 

sessão pública, logo após a declaração do vencedor, manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a síntese das 

suas razões de recorrer.  

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, no momento da sessão deste Pregão, importará na decadência desse direito, 

ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  

12.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 

a) Julgamento das Propostas; 

b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 

12.4. Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum 
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dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões 

também em 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de apresentação das 

razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

12.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e, acolhido 

importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax, por meios eletrônicos 

(e-mail) e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo com as 

regras estabelecidas neste Edital.  

12.7. Qualquer recurso e contrarrazões de recursos contra a decisão do Pregoeiro 

deverá ser entregue, no prazo legal, na sede do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais, situado à Avenida Borges de Medeiros, nº 328, sala 164, Centro Histórico 

na cidade de Porto Alegre/RS – CEP: 90020-020.   

12.8. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, 

devidamente informado, à consideração do Presidente do Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais – CRT-RS, que proferirá decisão definitiva. 

12.9. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT-RS 

determinará a adjudicação do objeto à vencedora, e poderá homologar este 

procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.  

12.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, membro da 

equipe de apoio e os proponentes que estiverem presentes até o encerramento do 

certame. Caso algum licitante se ausente da sessão antes da lavratura da ata do 

certame ou se recurse a assinar a mesma, este estará concordando automaticamente 

com todas as ocorrências registradas na supracitada ata, decaindo do direito de 

qualquer manifestação posterior. A ausência de assinaturas de qualquer licitante não 

tornará irregular e não invalidará, sobre nenhuma hipótese, o certame licitatório em 

epígrafe.  

12.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
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sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT-RS, endereço informado 

no item 12.7.. 

13. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, DA NOTA DE EMPENHO E DA 

ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

13.1. Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro está autorizado a adjudicar o 

objeto da licitação a proponente vencedora e submeterá o processo a apreciação do 

Ordenador de Despesas, que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento 

licitatório. 

13.2. Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá a autoridade 

competente a adjudicação e homologação da licitação.  

13.3. Após a homologação do resultado da presente licitação, o Presidente do 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT-RS, convocará a empresa 

adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, retire a nota de 

empenho e assine o Contrato Administrativo, sob pena de decair o direito ao contrato, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.4. A convocação das vencedoras, assim como qualquer comunicação entre as 

partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por 

publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou 

outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.  

13.5. É facultada à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar 

situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar 

a nota ade empenho no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, 

independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.  

13.6. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, 

o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os 

Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, em sessão pública, a se 

realizar em hora e local previamente informados, na qual o Pregoeiro examinará a 
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oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 

proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 

ele adjudicado o objeto do certame. 

13.6.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.  

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e o 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT-RS, observada a Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares pertinentes à 

espécie.  

14.2. Constam na minuta do Contrato (Anexo III) as condições e a forma de 

cumprimento das obrigações, tais como fornecimento, pagamentos, sanções, rescisão 

e demais obrigações dos contratantes, integrando, por conseguinte o presente Edital. 

14.3. A Contratada ficará 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 do Contrato devidamente atualizado.  

14.4. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de 12 

(doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

15. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

15.1. O contrato será executado, em conformidade com as Especificações Técnicas 

estabelecidas no Termo de Referência e neste edital, e fiscalizado por representante 
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da Administração, a ser designado pela Autoridade Superior do Órgão.  

15.2. Os serviços serão executados, na forma disposta Termo de Referência (Anexo I). 

16. DO PAGAMENTO  

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até o 10º (décimo) dia 

útil, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, 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 8.666/1993. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Termo de Referência.  

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

16.3.1. Constando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

16.4.1. O prazo de validade; 

16.4.2. A data da emissão; 

16.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

16.4.4. O período de prestação dos serviços; 

16.4.5. O valor a pagar; e 
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16.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, 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; 

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

16.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento.  

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante.  

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
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bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.11. 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.  

16.12. 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. 

16.13. 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 ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais.  

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante.  

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

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1993, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.5/2017, quando couber. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.  

16.16. 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: 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438                                                   

            365               TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

10.520, de 2002, a Contratada que: 

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5. Cometer fraude fiscal; 

17.1.6. Não mantiver a proposta.  

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

sanções: 

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

prejuízos significativos para a Contratante; 

17.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias; 

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

caso de inexecução total do objeto; 
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17.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

17.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

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

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

17.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa 

no subitem 17.1. 

17.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

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

1993, as empresas ou profissionais que: 

17.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

virtude de atos praticados. 

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

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

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

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

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
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causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. Os recursos orçamentários para pagamento dos encargos resultantes desta 

licitação correrão conforme saldo da conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001, aprovada para o 

presente exercício, ficando condicionada à suplementação orçamentária no exercício 

seguinte.  

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, do Pregoeiro; 

19.2. A critério da Autoridade Superior do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – 

CRT-RS poderá ser: 

19.2.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 

19.2.2. Revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

19.2.3. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

19.2.4. Ter as quantidades do seu objeto acrescidas ou suprimidas até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, em conformidade com o art. 65, §§ 

1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

19.2.4.1. É facultada a supressão além do limite acima estabelecido mediante acordo 

entre as partes.  

19.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que 
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se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.  

19.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

19.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do 

pregão, e não contrariarem aa Legislação vigente e nem comprometa a lisura da 

Licitação.  

19.6. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 17 deste 

Edital, o lance é considerado proposta. 

19.7. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta 

licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de 

assunto relacionado ao presente procedimento licitatório.  

19.8. A licitante é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.  

19.9. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas após 

homologação dos procedimentos desta Licitação pela autoridade competente do 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT-RS. 

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

dos produtos pela Administração. 

19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e 

se incluirá o do vencimento.  

19.11. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital e na legislação vigente. 

19.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 

legislação em vigor.  

19.13. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.14. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, pois não serão aceitas 

alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.  

19.15. Consultas ou cópias do Edital, bem como outras informações sobre a presente 

licitação e quaisquer dados necessários à complementação das especificações para 

elaboração de propostas, poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro no Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, situado à Avenida Borges de 

Medeiros, nº 328, sala 164, Centro Histórico na cidade de Porto Alegre/RS – CEP: 

90020-020, no horário acima descrito, ou pelo e-mail: licitacoes@crtrs.org.br 

19.16. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas que vieram a surgir em 

decorrência deste certame é o da Circunscrição Judiciária Federal de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. 

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

23.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 

23.12.2. ANEXO II – Credencial 

23.12.3. ANEXO III – Minuta de Contrato 

23.12.4. ANEXO IV – Declaração de Indicação dos Contadores Responsáveis 

23.12.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte 

23.12.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Idoneidade 

23.12.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de não utilização de trabalho de menor 

23.12.8. ANEXO VIII – Declaração de Experiência Profissional Genérica 

23.12.9. ANEXO IX – Declaração de Experiência Profissional Específica 

23.12.10. ANEXO X – Modelo de Proposta de Preço 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

1.  ÓRGÃO INTERESSADO E LOCALIZAÇÃO 

1.1. Órgão Interessado: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do 

Sul – CRT-RS 

1.2. Localização do órgão (sede): Avenida Borges de Medeiros, 328, sala 164, centro 

histórico, em Porto Alegre (RS). Fone/Fax: 51.30149300. E-mail: licitacoes@crtrs.org.br  

Site: www.crtrs.org.br 

 

2.  ÁREA INTERESSADA E JUSTIFICATIVA 

2.1. Área: Administração. 

2.2. Justificativa: necessidade da contratação dos serviços devido à finalização do 

contrato emergencial atual existente. 

 

3.  RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 

3.1. Nome/Cargo: ERNANI LUIZ VITTORAZZI DE FREITAS 

          Diretor Administrativo 

 

4.  OBJETO 

4.1. Contratação de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ao Conselho 

Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, mediante execução indireta, 

nas áreas contábil, financeira, pessoal, orçamentária, patrimonial e licitação pública. 

 

5. DAS JUSTIFICATIVAS 

5.1. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, 

Autarquia Federal, criada através da Lei n.º 13.639, de 26 de março de 2018, em que 

se consolidou no artigo 3.º as funções de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 

profissional das respectivas categorias.  
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Ainda, no §3º do referido artigo, dispõe a premissa que a instituição das estruturas 

regionais se realizará mediante as possibilidades efetivas de seu custeio com recursos 

próprios. Neste sentido, é de extrema importância o serviço de auditoria e contabilidade 

que vise atender as necessidades contábeis da instituição, dentre elas: escriturações 

contábeis, fiscais, folha de pagamento, controle de impostos, rescisões, férias e 

consultoria trabalhista, entre outros, com sistemas informatizados de contabilidade que 

mantenha o funcionamento diário e regular da entidade. 

Em que pese a aplicação do procedimento licitatório na forma ELETRÔNICA, com base 

no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no artigo 1º, devendo essa ser 

obrigatória aos entes da União, abrangendo as Autarquias, esse Conselho profissional, 

excepcionalmente, deixará de cumprir determinação legal, em atenção ao §4º do 

referido artigo, pois, será adotado como quesito de julgamento a aplicação de avaliação 

prática (exercício técnico no Sistema Implanta) a ser realizado no dia do certame.  

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços que a Administração Pública pretende contratar possui padrões de 

desempenho e qualidade que podem ser descritos objetivamente, em perfeita 

conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, enquadrando-se, 

assim, na definição legal de serviço comum conforme preconiza o §2º do art. 3º do 

Decreto nº 3.555/2000, parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e art. 14 da IN 

nº 05/2017 – MPOG. 

6.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

7. DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, 

II, da Lei nº 8.666/93. 
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8. DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. Os serviços serão prestados na sede do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – CRT-RS, situado à Avenida Borges de Medeiros, nº 328, sala 164, Centro 

Histórico na cidade de Porto Alegre/RS – CEP: 90020-020, sem qualquer custo 

adicional, para prestação dos serviços contratados.  

8.2. Para execução das atividades e rotinas descritas, o prestador de serviços deverá 

disponibilizar um profissional contábil, ao menos 01 (uma) vez por semana (entre 

segunda e sexta-feira) por até 08 (oito) horas diária, para comparecer à sede do 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS para 

orientação e suporte técnico.  

8.2.1. O horário da prestação dos serviços deverá seguir o expediente do Conselho 

Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, e alterações que 

poderão ocorrer. 

8.2.2. Quando houver necessidade poderá ser solicitada a presença do Sócio-Diretor 

ou Contador Sênior da prestadora do serviço contábil nas Reuniões de Diretoria, após 

fechamento dos trimestres, para prestar os devidos esclarecimentos e/ou em Reuniões 

Plenárias em que haja demonstrações financeiras submetidas a aprovação, ou, 

simplesmente, para meros esclarecimentos.  

8.3. Em que pese a natureza dos serviços exija a tramitação de documentos, 

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, assim como os demais 

contratos em andamento, a proponente deverá possuir escritório na mesma cidade em 

que a sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – 

CRT-RS exerce suas atividades. 

 

9. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

9.1. Compreende-se por serviços de contabilidade pública, além das obrigações da 

Contratatada: 

a) Coordenação, orientação e/ou desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de 

sua área de competência; 

b) Análise, classificação e contabililzação da documentação correspondente aos 

atos de gestão econômico-financeiro e patrimonial do Conselho Regional dos Técnicos 
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Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, bem como, subsidiar novos 

planejamentos; 

c) Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e demais 

demonstrações contábeis mensais; 

d) Assessoria na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua 

reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS; 

e) Elaboração da prestação dde contas anual do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, em conformidade com as exigências do 

Tribunal de Contas da União e Normas internas do próprio Sistema CFT/CRT’s; 

f) Responder pelo recolhimento dos encargos e impostos devidos e licenças 

necessárias ao funcionamento da sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 

do Rio Grande do Sul – CRT-RS; 

g) Participação, quando convocado, de Reuniões Plenárias e/ou Diretoria; 

h) Análise das prestações de contas mensais, das propostas orçamentárias anuais 

e das reformulações orçamentárias, se houver, do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, com emissão dos respectivos pareceres 

técnicos; 

i) Confecção e apresentação, nos prazos legais, aos Órgãos Federais, das 

seguintes peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, SEFIP, adequação e cumprimento das 

obrigações em relação ao E-social, entre outras que sejam necessárias, conforme 

previsão legal; 

j) Emissão e regularização mensal de certidões do Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, junto a Secretaria da Receita 

Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), 

Certidão Negativa de Débitos, inclusive Dívida Ativa expedida pela Secretaria de 

Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débito da Previdência Social, Certificado de 

Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e outras que se 

fizerem necessárias; 

k) Assessorar a Diretoria em assuntos referentes àss áreas contábil, financeira e 

administrativa; 
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l) Assessorar a Comissão de Tomada de Contas, quando convocado, no que 

tange a assuntos de sua competência; 

m) Assessorar o Presidente, os membros da Diretoria e Conselheiros nos assuntos 

pertinentes ao Conselho, sempre que for deviddamente solicitado; 

n) Elaborar Pareceres sobre assuntos relacionados com o seu campo de atividade; 

o) Zelar e responder pela guarda e sigilo de toda documentação e/ou informação 

legal e obrigatória de natureza contábil do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 

do Rio Grande do Sul – CRT-RS, bem como, do backup das operações realizadas em 

computadores, conforme programas de informática, acima mencionados; 

p) Promover a apropriação contábil das receitasa da entidade, através dos 

recebimentos feitos pela rede bancária, realizandos as devidas conciliações e controles 

internos; 

q) Propor a Diretoria as medidas necessárias à execução dos serviços de 

administração financeira, contábil e patrimonial; 

r) Fiscalizar a Diretoria sobre a execução orçamentária; 

s) Proceder no lançamento e baixa de notas de empenho de compras realizadas 

no sistema de informática correspondente, bem como aperfeiçoar todos os atos 

necessários para o cumprimento da finallildade a que se propõe este tipo de controle 

de gastos públicos, controle do fracionamento de despesas; 

t) Atender todos os prazos estipulados pelo Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS referentes a resoluções e procedimentos 

na área de atuação; 

u) Realização de procedimentos contábeis, que eventualmente possa estar em 

atraso, evitando prejuízo à área contábil; 

v) Registtros de empregados e elaboração da folha de pagamento dos empregados 

e pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos 

afins; 

w) Admissões: Análise dos documentos de admissão; orientações quanto à 

regularização de documentos pessoais e CTPS quando ocorre divergência de 

informações; preenchimento eletrônico do registro de empregado; emissão do contrato 

de experiência; declaração de encargos para fins de Imposto de Renda;  
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x) Declaração de beneficiário do vale transporte- opção ou renúncia; emissão do 

recibo de entrega da CTPS; cadastramento no PIS dos empregados sem inscrição; 

comunicação da Admissão ao Ministério do Trabalho (Lei nº 4923/65), elaboração, 

orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social  e de outrros aplicáveis 

às relações de trabalho mantidas pela contratante; 

9.2. Os serviços prestados pela empresa contratada serão de sua inteira 

responsabilidade e deverão ser executados por profissionais qualificados e treinados.  

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1. Como qualificação técnica será exigido que as licitantes apresentem os seguintes 

documentos: 

10.1.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 

10.1.1.1. Certidão de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, com validade na data de recebimento da documentação, 

comprovando habilitação para a execução dos serviços objeto desta licitação, emitida 

pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC da jurisdição da sede da licitante.  

10.1.1.2. Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, que 

comprove(m) que a licitante tenha ou esteja executado, satisfatoriamente, no mínimo 3 

(três) anos ininterruptos ou não, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, desde que o contratante não seja a própria licitante ou 

empresa do mesmo grupo econômico ou tenham sócios em comum (Acórdão TCU nº 

608/2005-Plenário). 

10.1.1.3 Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

10.1.1.4. Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser solicitados, 

atestados de capacidade técnica, cópias de contratos ou outros documentos idôneos 

mediante diligência do Pregoeiro. 

10.1.1.5. possuir conhecimento na operacionalização e utilização dos programas 

denominados SISCONT, SIALM, SISPAT e GESTÃO TCU de propriedade da empresa 

Implanta Informática Ltda;  
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10.1.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

10.1.2.1. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data 

prevista para apresentação da proposta, Contador Sênior com graduação em 

bacharelado em Ciências Contábeis e Pós-Graduação na área Contábil, ambos em 

instituição de ensino devidamente credenciada e aprovada pelo Ministério da Educação 

e Registro profissional da categoria de Contador em Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, com validade na data de recebimento da documentação. 

10.1.2.2. Entende-se, para fins deste instrumento, como pertencente ao corpo 

técnico do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor, o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração 

de compromisso de vinculação futura, com a anuência deste. 

 

11. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

11.1. O valor estimado mensal da presente licitação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

perfazendo o valor total (anual) de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

11.1.1. 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 comerciais incidentes, taxa de administração, 

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

11.2. O valor estimado da presente licitação foi apurado em conformidade com a 

Instrução Normativa nº 5 de 27 de junho de 2014 SLTI/MPOG e alterações, atendendo 

ao Inciso I, art. 2º, (Painel de preços – http://paineldepreços.planejamento.gov.br), 

combinado com o inciso IV do mesmo Artigo (pesquisa com os fornecedores, desde 

que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 dias), bem como o §2º 

do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média ou mediana dos preços obtidos), bem 

como inciso II do art. 2º. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Os recursos orçamentários para pagamento dos encargos resultantes desta 
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licitação correrão conforme saldo da conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001, aprovada para o 

presente exercício, ficando condicionada à suplementação orçamentária no exercício 

seguinte.  

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Compete ao CRT-RS: 

a) conferir e atestar as Notas Fiscais / Faturas Mensais; 

b) efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados e no prazo estabelecido 

no Edital de Pregão Presencial nº 0001/2020 e no Contrato de Prestação de Serviços; 

c) fornecer as informações solicitadas pelos técnicos da Contratada acerca de 

eventuais problemas verificados na prestação dos serviços; 

d) prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada, para a perfeita prestação dos serviços contratados; 

e) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços 

contratados; 

f) observar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas todas as 

condições de qualificação exigidas para a contratação, bem como, a sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

h) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de empregado designado 

para este fim, na forma prevista no artigo 67 da Lei n° 8.666/93; 

i) aplicar as penalidades previstas no Edital, no Contrato de Prestação de Serviço e na 

Lei 8.666/93, sempre que a conduta da pessoa jurídica Contratada ou da pessoa 

jurídica licitante recomendar essas sanções; 

j) providenciar as publicações oficiais pertinentes no Diário Oficial da União e no site 

oficial do CRT-RS. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Compete à Contratada, através dos contadores indicados, enquanto 

pessoalmente responsáveis pela execução do objeto do Contrato: 

a) elaborar levantamento e apresentação de balancetes e relatórios mensais, 

correspondente à movimentação financeira, patrimonial e orçamentária, em até 10 
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(dez) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente ao vencido, 

procedendo a devolução da documentação mensal juntamente com os balancetes e 

relatórios entregues; 

b) supervisionar os registros contábeis e financeiros feitos pelo CRT-RS nos sistemas 

contábeis utilizados, garantindo o adequado processamento da emissão de notas de 

empenho, liquidação e pagamento, de acordo com a Lei nº 4320/64 e Plano de Contas 

do MCASP; 

c) elaborar e assumir a responsabilidade técnica dos balanços financeiro, patrimonial, 

patrimonial comparado, demonstrativo de variações patrimoniais, comparativo da 

receita orçada com arrecadada, comparativo da despesa autorizada com a realizada, 

balancete mensal e conciliações de contas, em conjunto com os Conselheiros 

Presidente, Diretor Financeiro e ou Tesoureiro do CRT-RS, em conformidade com as 

normas fixadas pelo TCU e CFT; 

d) elaborar e emitir relatórios e pareceres sobre os balancetes mensais e anuais, bem 

como demonstração de custos excedentes variáveis mensais; 

e) elaborar proposta orçamentária anual, bem como sua(s) reformulação(ões) 

orçamentária(s) no exercício vigente (se houver necessidade), prestação de contas 

anual, além dos livros diário e razão, nos prazos fixados pelo CFT e CRT-RS; 

f) garantir que o balanço de encerramento do exercício e elaboração dos orçamentos 

estejam concluídos antes do término dos respectivos prazos legais de aprovação, 

assim como garantir que a escrituração contábil seja mantida rigorosamente em dia, 

mensalmente, para que ao término de cada mês seja possível o exame e a verificação 

de todas as contas, sendo os lançamentos sempre com base na documentação 

fornecida pelo CRT-RS; 

g) confeccionar mensalmente a folha de pagamento, com a elaboração de relatório 

mensal da folha nas formas analítica e sintética e resumo por rubrica de proventos e/ou 

descontos, férias, 13º salário (com emissão de contracheques), rescisões contratuais e 

encargos sociais, elaborando e encaminhando ao CRT-RS em até 5 (cinco) dias úteis 

anteriores à data de pagamento, (impresso e em arquivos abertos) sendo emitidas as 

respectivas guias de recolhimento e impostos devidos; 
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h) acompanhar e executar reajustes salariais devidos em virtude do Plano de Cargos e 

Salários do CRT-RS bem como dissídios coletivos anuais, atualizando as planilhas 

correspondentes aos salários de todos os cargos; 

i) registrar e elaborar contratos de trabalhos em caso de admissões de funcionários; 

j) proceder às anotações no livro de funcionários e nas carteiras profissionais, bem 

como a atualização dos mesmos sempre que necessário; 

k) emitir termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e das Guias para o 

recolhimento da multa rescisória do FGTS, nos casos previstos; 

l) controlar os vencimentos dos contratos de experiência, férias e demais obrigações 

relacionadas à empresa e seus funcionários, mediante emissão periódica de relatórios; 

m) acompanhamento das homologações das rescisões dos contratos de trabalho por 

ventura existentes, junto ao sindicato representativo da categoria no Rio Grande do Sul 

ou a outro órgão competente, para tanto preparando toda a documentação necessária 

como Termo de Rescisão, GRFC, formulário do Seguro Desemprego entre outros; 

n) atender em sua plenitude às exigências da plataforma E-SOCIAL a respeito das 

informações prestadas e adequação às exigências acessórias que por ventura venham 

a ser necessárias ao completo atendimento; 

o) executar os procedimentos para pagamento de pessoas físicas e jurídicas 

contratadas para prestação de serviços sem vínculo empregatício, acompanhando e 

executando os cálculos de reajustes contratuais devidos, bem como impressão dos 

encargos sociais mensais dos contratos vigentes; 

p) zelar pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas do 

CRT-RS, providenciando o preenchimento de guias, declarações e recolhimentos 

devidos, encaminhando ao CRT-RS sempre com antecedência de 5 (cinco) dias úteis 

ao pagamento; 

q) participar, quando antecipadamente convocado, de reuniões plenárias, diretoria e 

comissões, para prestar esclarecimentos de natureza contábil e financeira que se 

fizerem necessárias; 

r) emitir pareceres técnicos em relação aos balancetes de verificação, reformulações, 

previsões orçamentárias e prestação de contas; 
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s) efetuar cálculos e previsões diversas, referentes às áreas contábil, financeira e 

judicial; 

t) realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, 

demandas judiciais, entre outros que se fizerem necessários, demonstrando-os através 

de planilhas, gráficos, relatórios, etc; 

u) elaborar cálculos de débitos para inscrição em Divida Ativa, bem como atualizar os 

débitos nos processos de Execução Fiscal, onde o CRT-RS figure como autor, réu, 

assistente ou terceiro, em qualquer das formas previstas pelo Código de Processo 

Civil, sempre que necessário; 

v) confeccionar e apresentar, nos prazos legais, aos órgãos federais as seguintes 

peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGEDT entre outras que sejam necessárias conforme 

previsão legal; 

x) expedir e regularizar certidões negativas do CRT-RS junto aos órgãos públicos, tais 

como: Certidão Negativa relativa à Divida Ativa da União e Certidão de Tributos e 

Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal ou Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, inclusive quando à Divida 

Ativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Rio Grande do 

Sul, certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica 

Federal, entre outras que sejam necessárias;  

y) assessorar o CRT-RS em assuntos referentes às áreas contábil, financeira, 

patrimonial e orçamentária, orientando o cumprimento de normas gerais da 

contabilidade, assim como instruções específicas dos órgãos de controle interno e 

externo e assuntos da área trabalhista; 

w) elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios, estudos e gráficos diversos, 

referentes às áreas contábil e financeira; 

z) acompanhar o desempenho da área econômica, financeira e contábil, propondo 

medidas necessárias para obtenção de resultados favoráveis para o CRT-RS; 

aa) assessorar a Comissão de Licitação, quando antecipadamente convocado, 

emitindo parecer de cálculos relativos à balanço patrimonial e planilhas de preços de 

empresas participantes em licitações do CRT-RS; 
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ab) emitir parecer técnico referente às solicitações de reajustes, repactuações, 

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos firmados entre o CRT-RS e terceiros, 

principalmente em relação às contratações de serviços e mão-de-obra terceirizada 

analisando e julgando planilhas de formação de preços apresentadas, a fim de se 

verificar se o valor solicitado corresponde á realidade contábil apresentada. Tal parecer 

deverá ser emitido no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento do 

processo; 

ac) assessorar, orientar e supervisionar os trabalhos das Comissões de Tomada de 

Contas e Patrimônio do CRT-RS, dentro das normas vigentes; 

ad) realizar, mensalmente a depreciação dos bens móveis do CRT-RS, conforme 

legislação vigente; 

ae) operar, supervisionar e utilizar os programas denominados SISCONT, SIALM, 

SISPAT e GESTÃO TCU de propriedade da empresa Implanta Informática Ltda; 

elaborar depreciação mensal, com os lançamentos contábeis pertinentes; 

af) responsabilizar-se por toda documentação contábil e financeira do CRT-RS que 

estiver em poder da Contratada, devendo retirar qualquer documentação necessária na 

sede do CRT-RS, procedendo a sua devolução após a contabilização; 

ag) executar serviços na sede do Contratante, quando as condições inerentes à 

movimentação de documentos assim o recomendem como forma de evitar perdas e 

extravios, hipótese em que a Contratada mobilizará os recursos humanos e materiais 

necessários; 

ah) executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma que os 

serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e 

qualidades exigidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS); 

ai) fazer inscrição em Restos a Pagar de débitos do exercício atual para o seguinte. 

aj) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 

e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de tomar conhecimento em 

razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus 

empregados nesse sentido. 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

16. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pella nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

17. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

17.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

17.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

17.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume 

de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 

Gestão do Contrato. 
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17.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 

devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas. 

17.8. O fiscal técnico deverá apresentar a CONTRATADA a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizada. 

17.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

17.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde 

que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

17.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, além dos fatores redutores, devem ser 

aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

17.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde 

que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

17.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 

17.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e 

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo 
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dos serviços, nos termos abaixo. 

18.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA 

deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação 

contratual; 

18.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

18.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

18.3.1.1.Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

18.3.1.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

18.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato. 

18.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa 

e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 
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18.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 

último. 

18.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

18.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

18.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

18.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

18.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização, com base em Instrumento de Medição de 

Resultado, ou instrumento substituto, se for o caso. 

18.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor. 

18.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até o 10º (décimo) dia 

útil, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

19.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
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limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, 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 8.666/1993. 

19.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Termo de Referência.  

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

19.3.1. Constando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

19.4.1. O prazo de validade; 

16.4.2. A data da emissão; 

19.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

19.4.4. O período de prestação dos serviços; 

19.4.5. O valor a pagar; e 

19.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, 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; 

19.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
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irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

19.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

19.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

19.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento.  

19.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante.  

19.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

19.11. 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.  

19.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
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necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

19.13. 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 ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais.  

19.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante.  

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

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1993, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.5/2017, quando couber. 

19.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.  

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438                                                   

            365               TX = Percentual da taxa anual = 6 % 
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20. DO REAJUSTE 

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

para a apresentação das propostas. 

20.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando- 

se o índice IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

20.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

20.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

20.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

20.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

20.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

20.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

21. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

21.1. Não haverá exigência de garantia contratual para execução do objeto. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

10.520, de 2002, a Contratada que: 

22.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
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decorrência da contratação; 

22.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

22.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.1.5. Cometer fraude fiscal; 

22.1.6. Não mantiver a proposta.  

22.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

sanções: 

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

prejuízos significativos para a Contratante; 

22.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias; 

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

caso de inexecução total do objeto; 

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

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

22.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

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

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

22.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa 

no subitem 22.1. 

22.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

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

1993, as empresas ou profissionais que: 

22.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

virtude de atos praticados. 

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

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

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

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

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

23. DO FORO 

23.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas que vieram a surgir em 

decorrência deste certame é o da Circunscrição Judiciária Federal de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. 

 

Ernani Luiz Vittorazzi de Freitas 

Diretor Admininstrativo do CRT-RS 

 

 

Ricardo Nerbas 

Presidente do CRT-RS 
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ANEXO II – CREDENCIAL 

 

 

CREDENCIAL 

 

A empresa ___________________________, através de seu representante legal, 

Sr.(a)_____________________________, CPF _____._____.____ - _____, Sócio-

Gerente, por meio desta, credenciar a pessoa abaixo qualificada, concedendo-lhe 

todos os poderes necessários para representar-lhe perante ao CONSELHO 

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL no Pregão 

Presencial nº 0001/2020, Processo nº 0001/2020. 

 

 

NOME: _______________________________ 

CPF: _____._____.____- _____ 

RG:_______________________ 

 

 

 

Porto Alegre, ____ de ________ 2020. 

 

_______________________________________________ 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

PARTES: 

I) CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL- CRT-RS, entidade de fiscalização profissional nos termos da Lei nº 

13.639 de 26 de março de 2018, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 328, 

sala 164, Bairro Centro Histórico, Cep 90020-020, Porto Alegre (RS), CGC/MF n0 

32.533.415/0001-17, neste ato representado pelo Presidente RICARDO NERBAS, 

brasileiro, técnico Industrial na modalidade de Eletrotécnica, portadora da Carteira de 

Identidade nº 6014234782, CPF nº 221119130-49, doravante designado Contratante 

pelo CRT-RS; e empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede .............................................................................................., 

CNPJ nº 00.000.000/0000-00, inscrição municipal nº........., CRCRS nº ............. neste 

ato representada pelo seu sócio ................................, brasileiro, contador, inscrito no 

CRCRS sob o nº 00.000, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua 

............................................, doravante designada Contratada, resolvem celebrar o 

presente Contrato de Prestação de Contabilidade Pública, fazendo-o na forma das 

cláusulas e condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

O presente Contrato é fruto do procedimento licitatório instaurado pelo CRT-RS, na 

modalidade Pregão Presencial nº 0001/2020, no qual se saiu vencedora a ora 

Contratada, regendo-se em todas as suas cláusulas e condições pelas disposições nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho 

de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto 

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no seu artigo 1º, §4º, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
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2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de consultoria e assessoria Técnica Contábil, especializada na 

área de Contabilidade Pública a fim de atender às necessidades do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS, que serão prestados nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

2.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 

e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

3.1. 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, nos termos do 

artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade 

competente e observados os seguintes requisitos: 

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regulamente; 

3.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

3.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

3.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço; 

3.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso 

para a Administração; 

3.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 

prorrogação; 

3.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. O valor mensal da contratação é de R$          (..........), perfazendo o valor total de 

R$ ...........(.......). 
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4.2. 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 comerciais incidentes, taxa da administração, 

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

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento  para o exercício de 20..., na classificação 

abaixo: 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até o 10º (décimo) dia 

útil, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, 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 8.666/1993. 

6.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Termo de Referência.  

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

6.3.1. Constando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

6.4.1. O prazo de validade; 

6.4.2. A data da emissão; 
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6.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.4.4. O período de prestação dos serviços; 

6.4.5. O valor a pagar; e 

6.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, 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; 

6.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

6.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

6.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

6.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

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

bancária para pagamento.  

6.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

6.9. Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante.  
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6.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.11. 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.  

6.12. 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. 

6.13. 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 ou mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais.  

6.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante.  

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

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1993, nos termos do 

item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.5/2017, quando couber. 

6.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.  

6.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
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tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438                                                   

            365               TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE  

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

para a apresentação das propostas. 

7.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando- se o 

índice IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 
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7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

CLÁUSULA OITIVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual para execução do objeto. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

9.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume 

de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 
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Gestão do Contrato. 

9.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 

o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir 

para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas. 

9.8. O fiscal técnico deverá apresentar a CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada. 

9.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

9.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde 

que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

9.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, além dos fatores redutores, devem ser 

aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

9.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que 

o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

9.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 

9.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e 

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

Das Obrigações da Contratante: 

10.1. Compete ao CRT-RS: 

a) conferir e atestar as Notas Fiscais / Faturas Mensais; 

b) efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados e no prazo estabelecido 

no Edital de Pregão Presencial nº 0001/2020 e no Contrato de Prestação de Serviços; 

c) fornecer as informações solicitadas pelos técnicos da Contratada acerca de 

eventuais problemas verificados na prestação dos serviços; 

d) prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada, para a perfeita prestação dos serviços contratados; 

e) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços 

contratados; 

f) observar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas todas as 

condições de qualificação exigidas para a contratação, bem como, a sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

h) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de empregado designado 

para este fim, na forma prevista no artigo 67 da Lei n° 8.666/93; 

i) aplicar as penalidades previstas no Edital, no Contrato de Prestação de Serviço e na 

Lei 8.666/93, sempre que a conduta da pessoa jurídica Contratada ou da pessoa 

jurídica licitante recomendar essas sanções; 

j) providenciar as publicações oficiais pertinentes no Diário Oficial da União e no site 

oficial do CRT-RS. 

 

Das Obrigações da Contratada: 

10.2.Compete à Contratada, através dos contadores indicados, enquanto 

pessoalmente responsáveis pela execução do objeto do Contrato: 

a) elaborar levantamento e apresentação de balancetes e relatórios mensais, 

correspondente à movimentação financeira, patrimonial e orçamentária, em até 10 

(dez) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente ao vencido, 
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procedendo a devolução da documentação mensal juntamente com os balancetes e 

relatórios entregues; 

b) supervisionar os registros contábeis e financeiros feitos pelo CRT-RS nos sistemas 

contábeis utilizados, garantindo o adequado processamento da emissão de notas de 

empenho, liquidação e pagamento, de acordo com a Lei nº 4320/64 e Plano de Contas 

do MCASP; 

c) elaborar e assumir a responsabilidade técnica dos balanços financeiro, patrimonial, 

patrimonial comparado, demonstrativo de variações patrimoniais, comparativo da 

receita orçada com arrecadada, comparativo da despesa autorizada com a realizada, 

balancete mensal e conciliações de contas, em conjunto com os Conselheiros 

Presidente, Diretor Financeiro e ou Tesoureiro do CRT-RS, em conformidade com as 

normas fixadas pelo TCU e CFT; 

d) elaborar e emitir relatórios e pareceres sobre os balancetes mensais e anuais, bem 

como demonstração de custos excedentes variáveis mensais; 

e) elaborar proposta orçamentária anual, bem como sua(s) reformulação(ões) 

orçamentária(s) no exercício vigente (se houver necessidade), prestação de contas 

anual, além dos livros diário e razão, nos prazos fixados pelo CFT e CRT-RS; 

f) garantir que o balanço de encerramento do exercício e elaboração dos orçamentos 

estejam concluídos antes do término dos respectivos prazos legais de aprovação, 

assim como garantir que a escrituração contábil seja mantida rigorosamente em dia, 

mensalmente, para que ao término de cada mês seja possível o exame e a verificação 

de todas as contas, sendo os lançamentos sempre com base na documentação 

fornecida pelo CRT-RS; 

g) confeccionar mensalmente a folha de pagamento, com a elaboração de relatório 

mensal da folha nas formas analítica e sintética e resumo por rubrica de proventos e/ou 

descontos, férias, 13º salário (com emissão de contracheques), rescisões contratuais e 

encargos sociais, elaborando e encaminhando ao CRT-RS em até 5 (cinco) dias úteis 

anteriores à data de pagamento, (impresso e em arquivos abertos) sendo emitidas as 

respectivas guias de recolhimento e impostos devidos; 
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h) acompanhar e executar reajustes salariais devidos em virtude do Plano de Cargos e 

Salários do CRT-RS bem como dissídios coletivos anuais, atualizando as planilhas 

correspondentes aos salários de todos os cargos; 

i) registrar e elaborar contratos de trabalhos em caso de admissões de funcionários; 

j) proceder às anotações no livro de funcionários e nas carteiras profissionais, bem 

como a atualização dos mesmos sempre que necessário; 

k) emitir termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e das Guias para o 

recolhimento da multa rescisória do FGTS, nos casos previstos; 

l) controlar os vencimentos dos contratos de experiência, férias e demais obrigações 

relacionadas à empresa e seus funcionários, mediante emissão periódica de relatórios; 

m) acompanhamento das homologações das rescisões dos contratos de trabalho por 

ventura existentes, junto ao sindicato representativo da categoria no Rio Grande do Sul 

ou a outro órgão competente, para tanto preparando toda a documentação necessária 

como Termo de Rescisão, GRFC, formulário do Seguro Desemprego entre outros; 

n) atender em sua plenitude às exigências da plataforma E-SOCIAL a respeito das 

informações prestadas e adequação às exigências acessórias que por ventura venham 

a ser necessárias ao completo atendimento; 

o) executar os procedimentos para pagamento de pessoas físicas e jurídicas 

contratadas para prestação de serviços sem vínculo empregatício, acompanhando e 

executando os cálculos de reajustes contratuais devidos, bem como impressão dos 

encargos sociais mensais dos contratos vigentes; 

p) zelar pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas do 

CRT-RS, providenciando o preenchimento de guias, declarações e recolhimentos 

devidos, encaminhando ao CRT-RS sempre com antecedência de 5 (cinco) dias úteis 

ao pagamento; 

q) participar, quando antecipadamente convocado, de reuniões plenárias, diretoria e 

comissões, para prestar esclarecimentos de natureza contábil e financeira que se 

fizerem necessárias; 

r) emitir pareceres técnicos em relação aos balancetes de verificação, reformulações, 

previsões orçamentárias e prestação de contas; 
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s) efetuar cálculos e previsões diversas, referentes às áreas contábil, financeira e 

judicial; 

t) realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, 

demandas judiciais, entre outros que se fizerem necessários, demonstrando-os através 

de planilhas, gráficos, relatórios, etc; 

u) elaborar cálculos de débitos para inscrição em Divida Ativa, bem como atualizar os 

débitos nos processos de Execução Fiscal, onde o CRT-RS figure como autor, réu, 

assistente ou terceiro, em qualquer das formas previstas pelo Código de Processo 

Civil, sempre que necessário; 

v) confeccionar e apresentar, nos prazos legais, aos órgãos federais as seguintes 

peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGEDT entre outras que sejam necessárias conforme 

previsão legal; 

x) expedir e regularizar certidões negativas do CRT-RS junto aos órgãos públicos, tais 

como: Certidão Negativa relativa à Dívida Ativa da União e Certidão de Tributos e 

Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal ou Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, inclusive quando à Dívida 

Ativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Rio Grande do 

Sul, certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica 

Federal, entre outras que sejam necessárias;  

y) assessorar o CRT-RS em assuntos referentes às áreas contábil, financeira, 

patrimonial e orçamentária, orientando o cumprimento de normas gerais da 

contabilidade, assim como instruções específicas dos órgãos de controle interno e 

externo e assuntos da área trabalhista; 

w) elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios, estudos e gráficos diversos, 

referentes às áreas contábil e financeira; 

z) acompanhar o desempenho da área econômica, financeira e contábil, propondo 

medidas necessárias para obtenção de resultados favoráveis para o CRT-RS; 

aa) assessorar a Comissão de Licitação, quando antecipadamente convocado, 

emitindo parecer de cálculos relativos à balanço patrimonial e planilhas de preços de 

empresas participantes em licitações do CRT-RS; 
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ab) emitir parecer técnico referente às solicitações de reajustes, repactuações, 

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos firmados entre o CRT-RS e terceiros, 

principalmente em relação às contratações de serviços e mão-de-obra terceirizada 

analisando e julgando planilhas de formação de preços apresentadas, a fim de se 

verificar se o valor solicitado corresponde à realidade contábil apresentada. Tal parecer 

deverá ser emitido no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento do 

processo; 

ac) assessorar, orientar e supervisionar os trabalhos das Comissões de Tomada de 

Contas e Patrimônio do CRT-RS, dentro das normas vigentes; 

ad) realizar, mensalmente a depreciação dos bens móveis do CRT-RS, conforme 

legislação vigente; 

ae) operar, supervisionar e utilizar os programas denominados SISCONT, SIALM, 

SISPAT e GESTÃO TCU de propriedade da empresa Implanta Informática Ltda; 

elaborar depreciação mensal, com os lançamentos contábeis pertinentes; 

af) responsabilizar-se por toda documentação contábil e financeira do CRT-RS que 

estiver em poder da Contratada, devendo retirar qualquer documentação necessária na 

sede do CRT-RS, procedendo a sua devolução após a contabilização; 

ag) executar serviços na sede do Contratante, quando as condições inerentes à 

movimentação de documentos assim o recomendem como forma de evitar perdas e 

extravios, hipótese em que a Contratada mobilizará os recursos humanos e materiais 

necessários; 

ah) executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma que os 

serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e 

qualidades exigidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS); 

ai) fazer inscrição em Restos a Pagar de débitos do exercício atual para o seguinte. 

aj) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 

e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de tomar conhecimento em 

razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus 

empregados nesse sentido. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. Cometer fraude fiscal; 

11.1.6. Não mantiver a proposta.  

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

sanções: 

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

prejuízos significativos para a Contratante; 

11.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias; 

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

caso de inexecução total do objeto; 

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

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

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

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa 
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no subitem 17.1. 

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

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

1993, as empresas ou profissionais que: 

11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

virtude de atos praticados. 

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

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

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

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

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XXII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e as consequências indicadas no 

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

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

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

13.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não 

poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa 

causa para rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

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

financeira; 

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SIGILO 

15.1. Todas as informações e dados técnicos exclusivos, os quais são considerados 

confidenciais pela Contratante, fornecidos em função do presente Contrato serão 

recebidos e mantidos pela Contratada em sigilo, obrigando-se a preservar sua 

confidencialidade e a não os divulgar a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

16.2. 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.  
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16.3. 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 SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

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

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos 

contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITIVA – DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93, o 

presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial da União, na forma de 

extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas que vieram a surgir em decorrência 

deste certame é o da Circunscrição Judiciária Federal de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Porto Alegre, xx de xxxxx de 2020. 

CONTRATANTE: 

         

_________________________    _______________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Presidente        Diretor Financeiro   

 

__________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
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_________________________                 _________________________        

Nome:       Nome: 

CPF.:               CPF.:         

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DA INDICAÇÃO DOS CONTADORES 

RESPONSÁVEIS 

 

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

INDICAÇÃO DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS PELA ASSISTÊNCIA E 

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

  

O Escritório Contábil (razão social), inscrito no CNPJ n°................... e no CRC nº 

XXXX-UF, por intermédio de seu representante legal da licitante, o(a) Sr.(a) 

...................................., portador(a) da Carteira de Identidade CRC nº............................- 

UF e inscrito(a) no CPF nº ........................., DECLARA, que os contadores abaixo 

qualificados serão pessoalmente responsáveis pela assistência e fiscalização dos 

serviços contratados a partir da presente licitação. 

1. Sr. .................., CRC nº XXXX-UF, inscrito em...../......./......, sendo domiciliado e 

residente na Rua ............, nº ............, em ......../UF. 

2. Sr. .................., CRC nº XXXX-UF, inscrito em...../......./......, sendo domiciliado e 

residente na Rua ............, nº ............, em ......../UF. 

 

Local e data: 

  

  

  

 __________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

  

 

 

A empresa _________________________________________ (NOME DA EMPRESA), 

CNPJ N. _________________________________, sediada 

___________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, com base 

no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, que está enquadrada na 

definição de ____________________(Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte) .  

   

  

  

  

Local e data: 

  

  

  

 __________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

    

 

     

A empresa _________________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº ___________________________________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

__________________________________________ portador(a) da carteira de 

identidade nº _____________________________ e do CPF nº 

___________________________, sediada (endereço completo) 

__________________________________________________________, DECLARA, 

para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL – 

CRT-RS, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0001/2020, Processo nº 

0001/2020, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com o PODER 

PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local e data: 

  

  

  

 __________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
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A empresa ________________________________________________, inscrita no 

CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

________________________________________ portador(a) da carteira de identidade 

nº____________________________ e do CPF nº ___________________________ 

sediada (endereço completo) 

______________________________________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,  que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta 

de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou 

indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos. 

 

Local e data: 

  

  

  

 __________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

GENÉRICA 

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL GENÉRICA 
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NOME COMPLETO DO CONTADOR SITUAÇÃO 

REGISTRO NO CRC 

NÚMERO/ 

SECCIONAL 
DATA 

1)     

2)    

 

Local e data: 

    

 __________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 

 

a. “NOME COMPLETO DO CONTADOR”: Nome do(s) profissional(is) 

componente(s) da equipe técnica que prestará( o) os serviços objeto da 

presente licitação. B. “SITUAÇÃO”: Preencher o campo correspondente de 

acordo com a situação do profissional em relação à licitante, nos padrões da 

seguinte relação: Sócio ou Associado ou Empregado. C. “REGISTRO NO 

CRC”: Preencher os campos correspondentes, da seguinte forma: 

c1. “NÚMERO/SECCIONAL”: Informar o número de inscrição no CRC, indicando a 

respectiva Seccional. 

C2. “DATA DE REGISTRO”: Informar a data de registro junto ao CRC no formato 

dd/mm/aaaa (dia/mês/ano). 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ESPECÍFICA 

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA 
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ORDEM RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE CNPJ UF 
DISCRIMINAR 

O TEMPO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Local e data: 

    __________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

a. “RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE”: Informar a razão social da pessoa 

jurídica de direito público que expediu o atestado de capacidade técnica (ou 

declaração). b. “CNPJ”: Informar o número de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas da pessoa jurídica que expediu o atestado de capacidade 

técnica (ou declaração). c. “UF”: Informar a Unidade da Federação onde a 

pessoa jurídica a qual a sociedade presta ou prestou serviços está sediada.  

 

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 O Escritório Contábil (indicar a razão social da licitante, número de inscrição no 

CNPJ e no CRC do estabelecimento que efetivamente irá prestar os serviços objeto da 

licitação, endereço completo, telefone e endereço eletrônico para contato) em 
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atendimento às disposições do Edital Pregão Presencial nº 0001/2020 citado acima, 

DECLARA: 

1) Que aceita todas as condições estabelecidas no Edital Pregão Presencial nº 

0001/2020; 

2) Que no preço cotado para os serviços compreendidos na minuta de Contrato estão 

incluídas todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mão-de-

obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, 

seguros, despesas com cópia de documentos, bem como quaisquer outras 

relacionadas ao objeto; 

3) Que somente alocará profissionais, para fins de prestação de serviços junto ao CRT-

RS, que possuem grau de formação acadêmica e experiência profissional equivalentes 

aos contadores e ou técnicos Contábeis que foram apresentados para fins de 

pontuação técnica; 

4) Que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de abertura desta licitação. 

Indicar o valor mensal (expresso em algarismos e por extenso) para prestação dos 

serviços objeto do Edital, atentando para o preço máximo que o CRT-RS dispõe a 

pagar para esta contratação. 

Local e data: 

   ________________________________________ 

(assinatura, nome cargo e identificação.) 
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