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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO - CNMP  

 

A Empresa HELLEN JARJOUR ME, inscrita no CNPJ. de nº 10.934.430/0001-34, 

situada no endereço Rodovia BR 060 KM 14 – Parte B – Fazenda Buriti Tição, vem através 

desta, apresentar  

IMPUGNAÇÃO 

ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 014/2016 do CNMP pelas razões de fato e direito expostas 

neste documento.  

O Edital supramencionado refere-se à licitação com data marcada para o dia 

30/06/2016 às 10h no site COMPRASNET. GOV. BR, promovido pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público, para aquisição de bebedouro de coluna com um depósito de água com 

capacidade de pelo menos, 50 litros e purificador de água com pelo menos 2 torneiras, uma 

para água natural e outra para água gelada e um reservatório de 2 litros para água gelada. 

Após a análise do Edital verificamos que a utilização de equipamentos purificadores de água, 

não são saudáveis e benéficos para a saúde humana, como a Água Mineral proveniente de 

fontes minerais naturais, vejam os fatos: 

A) Com o intuito de tentarmos eliminar os malefícios que os bebedouros de coluna e 

purificadores de água podem causar, temos o objetivo de sugerir o cancelamento da 

licitação para o objeto em questão. ÁGUA MINERAL NATURAL proveniente de fontes 

naturais é livre de riscos de contaminação, aos quais os purificadores estão sujeitos, 

podendo ser provocados pelas condições da edificação do órgão, bem como as condições 

e manutenção das caixas d’água do mesmo, que podem ser contaminadas podendo 

prejudicar a saúde de quem consome a água. 

B)  Vale ressaltar que a água de rede pública, passa por tratamento com produtos 

químicos até se tornar uma água adequadamente potável e sem quaisquer riscos a saúde. 

Entretanto ao utilizar os bebedouros e purificadores, é preciso observar como estão os 

encanamentos e caixas d’água do prédio, tendo em vista que muitos prédios de Brasília 

são antigos e não possuem manutenção adequada dessas instalações. Sem a higiene 

adequada, a qualidade da água pode ser comprometida antes mesmo da mesma chegar ao 

purificador, que nem sempre é capaz de tratar a água de modo a torna-la saudável, 

conforme pesquisa abaixo: 
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A ProTeste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor) avaliou cinco 

modelos de purificadores de água e descobriu que dois dos modelos pioram 

a qualidade da água, sendo que um deles, adiciona metal pesado à água. 

Dos cinco modelos testados, apenas um foi aprovado segundo os 

parâmetros do Inmetro. 

Foram avaliados os seguintes purificadores: Sterilizer, da Latina 

Eletrodomésticos; Noblesse Flex HF, da Europa; PA30G, da Electrolux; 

Compact Gel, da Ulfer; e BPA50, da Brastemp. 

O purificador da Ulfer foi eliminado do teste por apresentar uma 

quantidade de prata na água 14 vezes maior do que a permitida em lei. A 

prata não é eliminada pelo organismo. 

O modelo da Electrolux apresenta um ambiente que favorece a proliferação 

de micro-organismos. A concentração inicial de bactérias na água 

aumentou em mais de 10% após a passagem pelo filtro, piorando a 

qualidade da água. 

Os itens da Ulfer e da Electrolux também apresentaram problemas no teste 

de redução da quantidade de cloro. O modelo da Ulfer reduziu em 62% a 

concentração de cloro e o da Electrolux, em 57%; a informação dos 

aparelhos é de que eliminariam ao menos 75% do cloro. 

Também foi constatada a incapacidade de eliminar ou reter bactérias 

satisfatoriamente nos modelos da Ulfer e da Electrolux. Os resultados do 

teste foram encaminhados ao Inmetro, solicitando a retirada dos produtos 

dos fabricantes que não se adequaram às regras de certificação. 

Durante a primeira rodada de testes, o purificador Brastemp também 

apresentou ambiente propício para o surgimento de micro-organismos. Já o 

Europa, também na primeira avaliação, não foi eficaz para remover as 

bactérias da água. 

CRITÉRIOS 

Foram avaliados os seguintes itens: facilidade de uso, segurança, manual 

de instrução, risco à saúde, eficiência, capacidade de resfriamento e 

consumo de energia. 

Fonte: (Folha de São Paulo e Associação Brasileira de Defesa do 

Consumidor) 
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C)  Cumpre mencionar que o termo “purificador” NÃO é reconhecido pela ABNT e pelo 

INMETRO, conforme a NBR 14.908/04. Para se obter uma água de qualidade através de 

purificadores, os refis dos equipamentos devem ser trocados periodicamente, lembrando 

que a sugestão de substituição dos refis, feita pelo fabricante, não leva em consideração a 

demanda específica de cada cliente. Não se pode usar a mesma referência para um local 

no qual se consomem milhares de litros por dia, com a referência de uma residência 

aonde poucos copos são consumidos, logo, se trocados na frequência ideal, torna a 

utilização desse tipo de equipamento financeiramente inviável. Lembrando que a referida 

troca é de fundamental importância para que a saúde dos servidores seja resguardada. 

D) Desta forma entendemos que ÁGUA MINERAL NATURAL é rica em sais minerais e 

outros componentes fundamentais para a saúde humana, e é proveniente da natureza, 

extraída através de fontes localizadas em áreas protegidas de poluição ou contaminação 

ambiental, lembrando que somente fontes autorizadas, que são inspecionadas pelo 

DNMP – Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão vinculado ao Ministério de 

Minas e Energia, podem explorá-las, além das industrias de água mineral natural 

passarem periodicamente por intensas fiscalizações de órgãos do Ministério da Saúde, tal 

como a Vigilância Sanitária. 

    Diante do exposto, apresentamos nossa IMPUGNAÇÃO ao Edital, para que o 

pregoeiro verifique os benefícios da ÁGUA MINERAL NATURAL, tendo em vista que o 

objeto licitatório é muito importante para a saúde de centenas de servidores, e após tal análise, 

ANULE/CANCELE a referida licitação, solicitando ao departamento competente a 

modificação do objeto para água mineral em garrafões de 20 litros, vez que este produto 

resguarda também o pregoeiro com relação ao princípio da economicidade e a saúde dos 

servidores, tendo um ótimo custo benefício para o órgão e uma qualidade extremamente 

superior à água extraída de purificadores. Vale frisar que a maioria dos órgãos públicos de 

Brasília utilizam água mineral em garrafões de 20 litros, e enviamos em anexo editais para a 

comprovação. 

Brasília 22 de Junho de 2016. 

                       Wonder Jarjour 

Representante Legal 

OAB: 41087 

CPF: 025.270.501-74 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

TERMO DE RECEBIMENTO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015 

EMPRESA: ________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________ 

TELEFONE: _______________________________________________________ 

FAX: _____________________________________________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________ 

Brasília,       de                          de 2015. 

______________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 
Nome Legível: _______________________________________ 

 

 

OBS: SERÁ OPCIONAL O ENVIO DESTE RECIBO PELO EMAIL : cpl.cgrl@mte.gov.br. 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015 

PROCESSO Nº  46175.000059/2015-91 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

DATA:   20/11/2015 

HORÁRIO:   10h00min. 

LOCAL:    www.comprasnet.gov.br 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE, por seu Pregoeiro, 

designado pela Portaria nº 02, de 09 de janeiro de 2015, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local, acima indicados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, conforme descrito neste 

Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 

3.722, de 09 de janeiro de 2001 e Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta 

a modalidade do Pregão Eletrônico, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes. 

1 - DO OBJETO 

Este Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 

água mineral natural, não gaseificada, acondicionada em garrafão com capacidade para 20 

(vinte) litros, com prazo de validade máxima de 12 (doze) meses e lacre de segurança na 

tampa e invólucro, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I, 

parte integrante deste Pregão Eletrônico. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico, os interessados que atenderem a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 

Anexos e estiverem habilitadas no COMPRASNET para participação do Pregão 

Eletrônico. 

2.1.1 - os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1 - concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação, ou ainda em recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

2.2.2 - que estejam com o direito de licitar e contratar com o Ministério do 

Trabalho e Emprego suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas; 

2.2.3 - que estejam reunidas em consórcio à luz do Art. 33 da Lei 8.666/93, 

considerando que a contratação em questão não possui dimensões e 

complexidades em seu objeto suficientes para que se justifique a 

associação entre particulares (Acórdão – TCU – Plenário 1.453/2009); 

2.2.4 - estrangeiras que não funcionem no País. 

2.2.5 - que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.2.6 - empresário cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o 

objeto deste pregão. 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º do art. 3º do 

Decreto nº 5.450/05), no site www.comprasnet.gov.br. 

3.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º do art. 3º do 

Decreto nº 5.450/05). 

3.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, 

promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 

4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 

privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta ou formulário 

eletrônico específico, até a data e horário marcado para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do site eletrônico: www.comprasnet.gov.br (caput e § 

1º do art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

4.2 - Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico o licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências deste edital. 

4.3 - A licitante microempresa – ME – ou empresa de pequeno porte – EPP – deverá 

informar tal condição no ato do envio da proposta, por intermédio de 

funcionalidade disponível no Sistema, sob pena de não usufruir do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento da licitante na condição de ME ou 

de EPP sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

4.5 - A Proposta de Preços final, contendo as especificações técnicas detalhadas dos 

serviços ofertados, deverá ser formulada e anexada obrigatoriamente no sistema 

eletrônico do site Comprasnet, no prazo de 02 horas após o término da etapa de 

lances, com os valores unitário e total de cada item e global da proposta, 

atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, contendo os 

seguintes dados: 

4.5.1 - constar uma via impressa em papel timbrado da empresa licitante, em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 

licitante; 

4.5.2. indicar o nome ou a razão social do proponente, endereço completo, 

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

contato, bem como: nome, carteira de identidade e cargo na empresa; 

4.5.3 - prazo de validade da proposta, não inferior a sessenta dias, a contar da 

abertura deste Pregão;  

4.5.4 - a especificação clara e objetiva do objeto em conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), deste edital 

onde deverá constar marca, modelo e qualquer outra tecnologia que 

incidem na sua identificação, devendo ainda conter todos os elementos que 

influenciam no valor final do produto; 

4.5.5 - A apresentação de proposta implicará a aceitação das condições do Termo 

de Referência; 

4.5.6 – a empresa deverá apresentar proposta contendo discriminação detalhada do 

serviço, valor do serviço, dados para pagamento bem como Razão Social, 

CNPJ/CGC, endereço completo, telefone para contato, conforme Planilha 

de Formação de Preços deste termo; 

4.5.7 - planilha orçamentária conforme Anexo II, que servirá apenas como 

modelo, sendo de sua inteira responsabilidade, onde deverão constar todas 

as especificações detalhadas dos serviços e qualquer outra tecnologia que 

incidem na sua identificação, devendo ainda constar todos os elementos 

que influenciem no valor do produto; 

4.5.7.1 - a planilha de custo e formação de preços conforme modelo 

apresentado no Anexo II, que deverá ser entregue e analisada no 

momento da aceitação do lance vencedor. 

4.5.8 - As características do objeto de forma clara e precisa, indicando dados 

pertinentes, observadas as especificações constantes deste Termo de 

Referência e os padrões de qualidade estabelecidos pela ANVISA. 

4.5.9 - Laudo de análise microbiológica, com data de emissão de, no máximo, 60 

dias anteriores à data de abertura desta licitação, de acordo com as 

disposições regulamentares da Resolução de Diretoria Colegiada da 

ANVISA - RDC nº 275, de 22 de setembro de 2005. O laudo deverá ser 

emitido por laboratório credenciado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) ou INMETRO ou ainda laboratório licenciado por 

órgão da vigilância sanitária municipal ou estadual /distrital. A 
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apresentação do laudo será dispensada caso a empresa comprove ser 

certificada pela ISO 9001;  

4.5.10 - Registro de Concessão de Lavra Pública, publicado no Diário Oficial da 

União; 

4.5.11 - Resultado dos últimos exames bacteriológicos realizados na fonte da 

qual provirá o produto ofertado, (conforme previsto no parágrafo único 

do Decreto-Lei n. 6.726/1979, que altera o art. 27 do Código de Águas 

Minerais, Decreto-Lei n. 7841/1945, de 8 de agosto de 1945), 

acompanhado dos respectivos laudos técnicos, comprovando 

atendimento aos padrões de qualidade fixados pelo Ministério das 

Minas e Energia nos últimos seis meses;  

4.5.12 - Laudo de propriedades químicas e físico-químicas (LAMIN), dentro do 

prazo previsto no art. 27 do Código de Águas Minerais, Decreto-Lei n. 

7841/1945, em conformidade com a legislação sanitária Resolução DRC 

n. 274, de 22 de setembro de 2005; 

4.5.13 - Cópia do rótulo do produto cotado e publicação no Diário Oficial da 

União (DOU) do rótulo do produto aprovado pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), de acordo com a Portaria n. 

470 do Ministério de Minas e Energia, de 24 de novembro de 1999, e 

conforme a Resolução da ANVISA RDC n.º 274, de  22 de setembro de 

2005 

4.5.14 - Licença de operação, expedida pelo órgão Ambiental responsável pela 

área da fonte de extração do produto, em conformidade com o disposto 

no art. 10 da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei 

Complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011; e 

4.5.15 - Alvará de licença sanitária da pessoa jurídica mineradora;  

4.5.15.1 - nas localidades onde não é expedida licença sanitária, a 

comprovação da inspeção realizada pelo órgão de vigilância 

deverá se dar mediante apresentação de documento oficial 

(em papel timbrado) da Vigilância Sanitária Municipal ou 

Estadual ou do Distrito Federal, emitido no prazo máximo 

de 6 meses anteriores à data de abertura desta licitação, que 

ateste o emprego das Boas Práticas de Fabricação da 

empresa produtora. 

4.5.16 - Portaria de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, emitida pelo 

órgão responsável, de acordo com a Lei Distrital n. 2.725, de 21 de 

junho de 2001. 

4.5.17 - No caso de revendedoras, os documentos listados nas alíneas “4.5.5” a 

“4.5.12” do referido item deverão ser referentes à mineradora a qual 

representam. 

4.5.18 - Certificado de Vistoria de Veículo utilizado para o transporte de 

garrafões de água emitido pela Vigilância Sanitária conforme a 

Legislação do Distrito Federal. 

4.5.19- oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
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4.6 - O valor total, estimado do serviço é de R$ 155.947,50 (cento e cinqüenta e cinco 

mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 

4.7 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os 

serviços prestados ao MTE sem ônus adicional. 

4.8 - O licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (inciso III do art. 13 do Decreto nº 

5.450/2005). 

4.9 - Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. (inciso IV do art. 13 do Decreto nº 5.450/2005). 

4.10 -  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento e as que estiverem em desacordo com o 

estabelecido no art. 29 da IN nº 02/2008 do MPOG. 

4.10.1 - a apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.11 - A Proposta de Preços original deverá ser entregue até as 18:00hs do 3º(terceiro) 

dia útil posterior à realização da etapa de lances, na Comissão Permanente de 

Licitação/MTE, Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Edifício Anexo, 4º, Ala 

“B”, Sala 444, Plano Piloto, Brasília–DF, CEP: 70.059-900. 

5 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROSPOSTAS DE PREÇOS 

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

eletrônico (comunicação pela Internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada 

conforme indicado abaixo, de acordo com o § 1º do art. 17 do Decreto nº 

5.450/2005. 

DATA DA SESSÃO: 20/11/2015 

INÍCIO DA SESSÃO: 10h00min.(horário de Brasília) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

UASG: 380918 – Ministério do Trabalho e Emprego-MTE 

6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve 

corresponder ao valor global da proposta a ser ofertado, desde que 

apresentado o valor unitário, sendo o licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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6.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado primeiro. 

6.5 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado vedada a identificação do licitante. 

6.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continua sendo 

recebidos, para a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.6.1 - quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo, superior a dez 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspenso e reiniciado somente 

após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 

divulgação. 

6.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

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

o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.8.1 - o Sistema de Pregão Eletrônico identificará em coluna própria as ME/EPP 

participantes, fazendo comparação entre os valores da primeira colocada e 

das demais ME/EPP na ordem de classificação, desde que a primeira não 

seja uma ME/EPP. 

6.8.2 - nessas condições, a proposta que se encontrar na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da proposta de menor preço será considerada empatada com a 

primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito 

de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo 

da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo Sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto; 

6.8.3 - caso a ME/EPP classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs 

participantes na mesma condição, na ordem de classificação, segundo o 

estabelecido no item anterior. 

6.8.4 - caso sejam identificadas propostas de ME/EPPs empatadas em segundo 

lugar, na faixa dos 5% (cinco por cento) de diferença para a primeira 

colocada, o Sistema fará um sorteio eletrônico entre os licitantes, definindo 

e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da 

oferta final de desempate, conforme subitens supra. 

6.8.5 - havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 

classificação de fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou 

sendo a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP ou ainda não 

existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial. 

6.8.6 - somente após o procedimento de desempate, quando houver, e 

classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto 

ao fornecedor classificado em primeiro lugar. 

6.9 - Caso não incida o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, após o encerramento da etapa de lances, havendo empate entre as propostas 

de menor preço do lote, de duas ou mais microempresa ou empresas de pequeno 

porte, ou entre duas ou mais empresas que não se enquadre nessa condição, a 



PROCESSO Nº 46175.000059/2015-91 

Pregão Eletrônico nº 24 de fornecimento de água mineral potável, não gaseificada 

Página 8 de 40 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual os 

licitantes serão convocados. 

6.10 - Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar, quanto à compatibilidade de preço em relação ao estimado para 

contratação, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar, de imediato, 

a situação de regularidade na forma dos artigos 28 a 31, da Lei nº 8.666/93, 

podendo esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação 

por meio da ferramenta “Enviar anexo” do sistema Comprasnet, com 

posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os 

prazos legais pertinentes, na forma disposta nos itens 4.5 e 4.11. 

6.10.1 - os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência 

são os relacionados no item 8 deste Edital. 

6.11 - As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo SIMPLES 

Nacional, não poderão cotar as contribuições estabelecidas no parágrafo 3º, do 

art. 13, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1 - O Sr. Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços, e poderá negociar 

pelo sistema eletrônico, diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance 

de menor valor global, desde que tenha sido apresentado o valor unitário, para que 

seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.  

7.2 - Após o encerramento da sessão pública de lances, analisando a aceitabilidade ou 

não, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente, ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor 

global. 

7.3 - Para o julgamento das propostas será observado o disposto no art. 29 da Instrução 

Normativa nº 02, de 2008.  

7.4 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, assim 

sucessivamente na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital. 

7.4.1 - ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o pregoeiro poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.. 

8 - DA HABILITAÇÃO 

8.1 - Os documentos de Habilitação consistem em: 

8.1.1  Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta e Declaração de que não possui em 

seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade, que serão 

disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do 

sistema eletrônico Comprasnet. 

8.1.2 - Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – 

CEIS, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa disponível no portal do CNJ e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que será realizada através de 

consulta “on line”, pelo Pregoeiro ou equipe mediante apresentação do 

número do CNPJ pela licitante. 
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8.1.3 - Comprovação de aptidão por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 

comprove(m) aptidão do licitante para execução de serviço com as 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, nos termos 

do disposto na SÚMULA 263/2011 do Tribunal de Contas da União. 

8.1.4 - a comprovação da habilitação jurídica e da regularidade fiscal, na forma e 

condições estabelecidas nos incisos I, II e III do subitem 8.1.5, será feita 

pela equipe de apoio do Pregão Eletrônico por meio de consulta on line ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do 

Decreto nº 3.722/01 e da IN MARE nº 05/1995. Os documentos que não 

estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com 

a proposta de preços indicada na condição do subitem 4.5, em arquivo 

único, por meio da ferramenta “Enviar anexo” do sistema 

Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na referida condição, 

com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo 

constante no item 4.11. 

8.1.5 - a licitante que optar por não utilizar o SICAF, para fins de verificação de 

seu cadastramento e habilitação parcial, deverá apresentar os documentos 

relacionados a seguir: 

I – habilitação jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 

administradores e de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

II – regularidade fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, perante a Justiça do 

Trabalho, de acordo com o disposto na Lei nº 12.440/2011; 

c) Prova de regularidade fiscal e trabalhista perante a Fazenda Nacional, 

apresentando-se a certidão específica, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, bem como a certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 6.106, 

de 30 de abril de 2007; 

d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, conforme 

inciso II, art. 29 da Lei nº 8.666/93; 

e) Prova da regularidade no cadastro de contribuintes Estadual, Distrital e 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratural; 
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d.1) A prova de regularidade fiscal e trabalhista perante a Fazenda 

Nacional, deverá ser feita pela apresentação de certidão específica, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de 

certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em conformidade com o 

art. 1º do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007; 

f) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) e para 

com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

g) Caso o licitante detentor do menor preço do lote seja Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 

inabilitado.  

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

e trabalhista, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de certidões. Eventual 

prorrogação desse prazo se dará na forma da lei. 

g.2) A prorrogação do prazo, a que se refere o subitem anterior deverá 

sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo 

licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

g.3) A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação, conforme 

estabelece o art. 4º, inciso XV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, aguardando-se os prazos de regularização fiscal e trabalhista 

para a abertura da fase recursal. 

g.4) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea 

d.1 deste inciso, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar 

a licitação. 

III – qualificação econômico-financeira 

a) 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 à substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta.  

b)  Certidão negativa de falência, concordata e de execução patrimonial 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

c) A boa situação financeira de todas as licitantes será avaliada pelos 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
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Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação 

das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 

patrimonial ou apurados mediante consulta on line no caso de 

empresas inscritas no SICAF: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG = ___________________ATIVO TOTAL_____________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC =    ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

d) A licitante, cadastrada ou não no SICAF, que apresentar índices 

econômicos igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá 

comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado. 

8.1.6 - A ausência do envio de “Documentos de Habilitação”, jurídica, 

regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, indicará que a 

licitante optou por utilizar o SICAF. 

8.1.7 - A licitante cadastrada e habilitada parcialmente no SICAF deverá 

apresentar, para a habilitação, apenas os documentos exigidos nos 

subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3. 

8.1.8 - A regularidade do cadastramento e habilitação parcial da licitante no 

SICAF será confirmada por meio de consulta on line, quando for este o 

caso, ou por meio da apresentação da documentação exigida neste Edital. 

8.1.9 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 

8.1.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 

será declarada vencedora. 

9 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1 - Os pedidos de esclarecimento referente ao processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

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

endereço: cpl.cgrl@mte.gov.br. 

9.1.1- as dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 

ordem estritamente informal; 

9.1.2- cópia dos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas no site: 

www.mte.gov.br. 

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, no site 

eletrônico ou no endereço : cpl.cgrl@mte.gov.br. 

mailto:cpl.cgrl@mte.gov.br
http://www.mte.gov.br/
mailto:cpl.cgrl@mte.gov.br
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10.1.1 - não serão reconhecidas as impugnações interpostas, enviadas por fax e 

vencidos os respectivos prazos legais. 

10.1.2 - caberá ao pregoeiro auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de vinte e 

quatro horas. 

10.1.3 - acolhida à petição contra o ato convocatório, será definida e publicada 

nova data para a realização do certame. 

10.1.4 – o julgamento das impugnações serão inseridos no comprasnet. 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá durante a sessão pública de 

forma imediata em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo, intimadas para querendo 

apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis a defesa dos seus interesses. 

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto a intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante vencedor, conforme consta no § 1º, do art. 26, do 

Decreto nº 5.450/2005. 

11.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

11.4 - Os recursos, deverão ser inseridos no sistema Comprasnet. 

11.5 - Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 

sempre que não houver recurso administrativo. 

12.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor 

pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso administrativo, pela própria 

autoridade competente.. 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

13.1 - As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência, 

Anexo I deste Edital. 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520, de 2002, a 

licitante/Adjudicatária, que: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

14.2 A licitante/Adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções: 

a) No caso da infração ao subitem 16.1, alínea “a” supra aplicar-se-á, 

independentemente do impedimento de licitar/contratar, multa de até 0,3% 

(zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor do item 

homologado, até o limite de 10 dias; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

14.3 As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas 

cumulativamente, sem prejuízo das demais cominações legais. 

14.4.  A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na 

execução, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa de mora no percentual de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 

no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor mensal do 

contrato, contada da data da ocorrência da falta, observado o limite de 30 

(trinta) dias-multas; 

III. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor mensal do 

contrato, no caso de sua inexecução total, parcial ou inadequada do objeto 

contratado, limitados a 30 (trinta) dias-multas. A partir do 31º (trigésimo 

primeiro) dia, terá ensejo a rescisão contratual, que não excluirá a multa 

prevista nesse inciso.  

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, após decorridos 30 (trinta) 

dias sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação 

assumida, ensejando a sua rescisão; 

V. Suspensão temporária de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 

(cinco) anos; 

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

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

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

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

14.5 A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos "I”, “V" e "VI" 

desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos incisos “II” 

a “IV”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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14.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, serão 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou 

recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.  

14.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de 

suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

14.8 Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

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

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

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

14.10 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. 

14.11 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da data do recebimento da comunicação pela CONTRATADA.  

15 – DO CONTRATO 

15.1 - O contrato a ser celebrado obedecerá à Minuta constante do Anexo III, na qual 

serão considerados todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 

tenham servido de base para o julgamento desta licitação, bem como as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

15.2 - O prazo para a assinatura do respectivo Contrato será de 8 (oito) dias úteis, 

contados da data de convocação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

5.3- A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao SICAF,  

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS, ao Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 

disponível no portal do CNJ e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT, que será realizada através de consulta “on line”,, mediante consulta 

efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos 

hábeis. 

15.4 - Antes da assinatura do contrato o Ministério do Trabalho e Emprego efetuará 

consulta ao Cadastro Informativo (CADIN), conforme estabelecido no inciso III, 

art. 6º, da Lei nº 10.522/2002, ou na Legislação que vier a substituí-la; 

16.5. O Contrato terá vigência de 02/01/2016 até 31/12/2016. 

15.6 Na minuta do Contrato constante do Anexo III estão fixadas as responsabilidades 

das partes as condições de pagamento e demais obrigações contratuais. 

17 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

17.1 -  A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, 

servidor público regularmente designado pelo CONTRATANTE, nos termos da 

Lei n.º 8.666/1993 e da Instrução Normativa n.º 02/2008/SLTI/MP de 
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30/04/2008, especialmente, desta última, observados os seus arts. 31 a 34, no 

que couber, e o que segue: 

a) Competirá ao Fiscal do Contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do Contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para 

as medidas cabíveis; 

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência 

destas, não implica co-responsabilidade da Administração, ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

c) O Gestor e Fiscais do Contrato anotarão, em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando horário, 

dia, mês e ano, bem como o(s) nome(s) funcionário(s) eventualmente 

envolvido(s), determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente, para as providências cabíveis;  

d) As decisões e providências sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas 

imprescindíveis, que ultrapassarem a competência dos servidores designados 

pelo MTE, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para adoção das 

medidas cabíveis; 

e) O Gestor e Fiscais deverão conferir os relatórios dos serviços executados 

pela CONTRATADA, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e 

atestar a prestação de serviços, quando executados satisfatoriamente, para 

fins de pagamento; 

18 DO PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante a apresentação das 

faturas correspondentes à Divisão de Administração, Orçamentária e Financeira - 

DAOF/CFIM/CGRL, devidamente atestados pelo representante do 

CONTRATANTE, por meio de ordem bancária no Banco, Agência, Conta 

Corrente, informados pela CONTRATADA. 

18.2 O CONTRATANTE disporá do prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento, a contar do recebimento da Nota Fiscal, desde que acompanhada da 

regularidade fiscal. 

18.3 A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao SICAF, e a 

regularidade trabalhista junto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – 

BNDT e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS 

mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de 

documentos hábeis. 

18.4 A empresa deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF 

esteja desatualizado, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica 

quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

conforme Decreto n.º 6.106/2007.  

18.5 A cada pagamento o CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação; 



PROCESSO Nº 46175.000059/2015-91 

Pregão Eletrônico nº 24 de fornecimento de água mineral potável, não gaseificada 

Página 16 de 40 

18.6 Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, o 

CONTRATANTE deverá providenciar advertência por escrito, no sentido de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a CONTRATADA regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa; 

a. O prazo deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

do CONTRATANTE;  

b. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

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 pelo CONTRATANTE, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos;  

c. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE adotará as medidas 

necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos 

administrativos correspondentes, assegurada a CONTRATADA a ampla 

defesa;  

d. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a 

CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF;  

e. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

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

máxima autoridade do órgão ou entidade CONTRATANTE, não será 

rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA. 

18.7 Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde 

a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no 

art. 1º - F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997 e em atenção ao disposto no 

§ 4º da IN n° 02, SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008, mediante a aplicação das 

seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

18.8 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e serem submetidos à 

apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para 

verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos 

envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 
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18.9 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na alínea 

d, do inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666/93.   

18.10 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da 

CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 

obrigação do CONTRATANTE. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do Contrato correrão à conta de créditos 

orçamentários consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de 

2016, a cargo do CONTRATANTE. 

20 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

20.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

20.2 - A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto na Lei n.º 8.666/93, art. 59, parágrafo único. 

20.3 - No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

21 - DA SUSTENTABILIDADE 

21.1 Para a execução dos serviços, objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá 

obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução 

Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SLTI/MPOG. 

21.1 A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água 

tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

21.3 Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

22 – MEDIDAS ACAUTELADORAS 

22.1 - Consoante o artigo 45, da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 

fundamentado. 
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23.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 

23.3 - Fica assegurado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE o direito de, no 

interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 

vigente. 

23.4 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

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

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

23.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição das suas 

qualificações e as exatas compreensões das formalidades. 

23.7 - As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação, sendo 

vedado à Contratada promover a subcontratação. 

23.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação. 

23.9 - Aos casos omissos aplicar-se-á a legislação indicada no preâmbulo do presente 

Edital, bem como os princípios gerais do direito público. 

23.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o da Justiça 

Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. 

23.11 - Cópia deste edital estão disponibilizados nos endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br ou www.mte.gov.br, e poderá ser retirado na sala 444, 

4º andar, ala “B” do Edifício Anexo do Ministério do Trabalho e Emprego, 

localizado na Esplanada dos Ministérios, bloco “F”, no horário das 08h30min., às 

12h00min., e de 14h00min., às 17h30min. 

23.12 - Fazem parte integrantes deste edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Planilha de Custo e Formação de Preços; 

Anexo III – Minuta de Contrato. 

Brasília - DF, 06 de novembro de 2015. 

Norma Jeane Garcia 
Pregoeira 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.mte.gov.br/
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ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DA JUSTIFICATIVA 

1.1 Da motivação da contratação 

Justifica-se a necessidade de contratação de empresa para fornecimento de água 

mineral natural para atender às unidades do Ministério do Trabalho e Emprego, no decorrer 

do exercício de 2016, considerando que este órgão não possui tratamento próprio de água 

potável.  

1.2 Da Sustentabilidade 

a)   Para a execução dos serviços, objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá 

obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa 

nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG. 

b) A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, 

conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

c) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

1.3 Da natureza do serviço 

Os serviços objeto deste Termo de Referência são de natureza não continuada. 

1.4 Da modalidade 

Será utilizada a modalidade de licitação Pregão Eletrônico do tipo “Menor Preço”, 

nos termos do Decreto n° 3.555 de 2000, Decreto nº 5.450 de 2005 e Lei nº 10.520 de 2002, 

e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

2. DO OBJETIVO 

Disponibilizar aos usuários e servidores deste Ministério, Edifícios Sede e Anexo, e 

de suas unidades localizadas no SIA, Trechos 2 e 3, água mineral própria para consumo. 

3. DO OBJETO 

Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, não gaseificada, 

acondicionada em garrafão com capacidade para 20 (vinte) litros, com prazo de validade 

máxima de 12 (doze) meses e lacre de segurança na tampa e invólucro.   

4.  DA DESCRIÇÃO DETALHADA  

4.1 Do produto 

4.1.1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS: Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes 

características: 
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a) As embalagens utilizadas no envasamento das águas minerais e potáveis de mesa 

deverão garantir a integridade do produto final, sem alteração das suas características 

físicas, físico-químicas, microbiológicas e organolépticas. Os garrafões deverão ser 

fabricados com resinas virgens, tipo Policarbonato, PET ou similar, que assegurem a 

manutenção das propriedades originais da água; 

b) Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei nº 7.841/1945), e registrado 

no Ministério da Saúde; 

4.2 Da rotina 

O fornecimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser de segunda a sexta-

feira, sem interrupção. 

4.3 Do método e estratégias do fornecimento 

a) Os vasilhames para acondicionamento da água deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, por mútuo gratuito, sem nenhum ônus adicional ao MTE.  

b) Cada entrega será controlada por meio de recibo emitido pela CONTRATADA, onde 

será formalizado o recebimento por responsável designado pelo CONTRATANTE.    

4.4 Do local, horário e prazo de entrega 

A entrega dos garrafões será efetuada diariamente, na quantidade definida pelo 

CONTRATANTE, nas dependências do Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília/DF, 

na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Subsolo do Edifício Anexo, Ala ‘A’, no período 

matutino (de 8h00min as 12h00min). 

4.5 Da dotação orçamentária 

As despesas com a execução do Contrato correrão à conta de créditos orçamentários 

consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2016, a cargo do 

CONTRATANTE. 

5. DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E O QUANTITATIVO 

A quantidade estimada para o ano de 2016 foi calculada com base no consumo médio 

entre os meses de janeiro a junho do corrente ano, acrescido em 10% devido ao aumento 

do consumo no segundo semestre, em função das condições climáticas no Distrito Federal, 

no período de baixa umidade relativa do ar, conforme tabela abaixo: 

Período: 1º semestre de 2015 Consumo  

Janeiro 1.345 

Fevereiro 1.216 

Março 1.527 

Abril 1.351 

Maio  1.349 

Junho 1.359 

Total Consumido                                          8.147 
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Consumo Médio Mensal                            1.358 

CONSUMO ESTIMADO PARA 2016 

Total Médio Consumido x (12) meses, acrescido de 10%  
17.925 

6. DO ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação enquadra-se na classificação de serviços comuns, cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio 

de especificações usuais praticadas no mercado, nos termos do Decreto n° 3.555 de 2000, 

Decreto nº 5.450 de 2005 e Lei nº 10.520 de 2002, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

7. DO QUANTITATIVO 

A quantidade a ser fornecida foi estimada em 17.925 (dezessete mil novecentos e 

vinte e cinco) garrafões por ano e uma média de 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) 

garrafões ao mês. 

8. DO CUSTO ESTIMADO 

O custo total será estimado no momento da pesquisa de preços a ser realizada pelo 

setor competente deste Ministério, nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho 

de 2014, observado o modelo de planilha de cotação constante no Anexo I deste Termo de 

Referência. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I – São obrigações do CONTRATANTE: 

1. Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à 

execução do fornecimento. 

2. Supervisionar o fornecimento, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob 

o aspecto quantitativo e qualitativo; 

3. Aprovar as etapas do fornecimento desde o planejamento até a sua efetiva 

concretização 

4. Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que 

disciplinam a segurança e o sigilo, ao local da entrega do produto, além de fornecer, 

sem ônus, os demais elementos necessários à perfeita execução do fornecimento; 

5. Atestar a execução do fornecimento e receber as faturas correspondentes, quando 

apresentadas na forma estabelecida no Contrato; 

6. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à 

CONTRATADA; 

7. Disponibilizar local, estabelecer data e horário para o recebimento do produto, bem 

como determinar as quantidades dos mesmos; 

8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através 

de servidor especialmente designado, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
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10. Programar a entrega periodicamente através do representante da CONTRATADA, 

que deverá ser cumprida com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as 

condições de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas em geral que 

se façam presentes; 

11. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção; 

II – São obrigações da CONTRATADA: 

1. Executar, diretamente, o objeto contratual, vedada a subcontratação; 

2. Apresentar as Notas Fiscais à Divisão de Administração, Orçamentária e 

Financeira/DAOF/CFIM/CGRL até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao da 

execução dos serviços; 

3. Discutir previamente com o CONTRATANTE a seqüência do fornecimento do 

produto, bem como qualquer alteração que se torne necessária;  

4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

5. Arcar com o ônus decorrentes de eventuais danos causados, por dolo ou culpa, direta 

ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, em função da execução do 

Contrato; 

6. Designar um preposto para controle do fornecimento, durante o horário de prestação 

de serviços, que se reportará ao Fiscal do Contrato, visando ao perfeito controle de 

atendimento, de acordo com o art. 68, da Lei 8.666/93; 

7. Manter disciplina nos locais do fornecimento, substituindo, no prazo máximo de 

vinte e quatro horas contado de sua notificação, qualquer funcionário ou preposto 

seu, cuja conduta seja considerada inconveniente pelo CONTRATANTE; 

8. Efetuar a entrega do produto rigorosamente dentro das características especificadas 

no Termo de Referência, no Edital e na Proposta de Preço; 

9. Apresentar ao CONTRATANTE a relação nominal dos empregados responsáveis 

pela entrega do produto; 

10. Acatar a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando-lhe 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, 

dirimindo todas as ocorrências; 

11. Comunicar ao CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de 

acidentes verificados no curso da execução contratual, sejam estes de ordem pessoal 

ou material; assim como comunicar verbal e imediatamente, ao CONTRATANTE, 

todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e em seqüência, 

transcrevendo a comunicação verbal, citando todos os dados e circunstâncias 

julgados necessários para esclarecimento dos fatos; 

12. Providenciar para que todos os seus profissionais cumpram as normas de segurança 

dos edifícios e de trânsito no local de entrega do produto; 

13. Fornecer todos os equipamentos de segurança necessários à execução do contrato; 

14. Confeccionar e distribuir crachá identificador, com foto colorida dos seus 

empregados para uso obrigatório, permitindo o acesso às dependências do órgão; 
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15. Autorizar o CONTRATANTE a descontar o valor correspondente a danos, 

diretamente da garantia contratual, ou das faturas pertinentes aos pagamentos 

mensais que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial; 

16. Responder por danos ou por desaparecimentos de bens materiais, que venham a ser 

motivados por seus empregados a terceiros ou ao Ministério, desde que fique 

comprovada a responsabilidade, advindos de dolo ou culpa, bem como desrespeito às 

normas de segurança, quando da entrega do produto, devendo adotar, dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, as providências determinadas pelo CONTRATANTE, 

necessárias ao ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo das 

demais sanções; 

17. Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do 

fornecimento efetuado, em quaisquer operações de desconto bancário; 

18. Manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 

com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 

regularidade fiscal; 

19. Fazer cumprir a escala de entrega, observando os horários de entrada e saída das 

entregas e recolhimentos. 

20. Observar obrigatoriamente a Portaria SE-MTE 1047, de 16/07/2013, a qual aprova a 

Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC do Ministério do 

Trabalho e Emprego e normas dela derivadas, bem como divulgá-las aos seus 

empregados e prepostos envolvidos em atividade no MTE, e assinar termo de 

confidencialidade descrito no Anexo II. 

21. Indicar o endereço do Depósito que guarnece a Água, caso haja necessidade de uma 

visita prévia ou posterior da Fiscalização;  

22. A troca da marca da Água a ser fornecida só poderá ser alterada com prévia 

autorização da Fiscalização, que exigirá o Laudo de Análise Laboratorial. 

23. Entregar o produto com lacre e rótulo, constando nome da fonte, natureza da água, 

localidade, data e número da concessão, nome da concessionária, dos componentes 

físico-químicos, composição analítica, classificação segundo o Departamento 

Nacional de Produção Mineral, volume do conteúdo, carimbo com ano e mês de 

engarrafamento e prazo de validade, obedecendo ao disposto no Artigo 29, do 

Capítulo VI do Decreto-Lei N.º 7.841 de 08 de agosto de 1945 – Código de Águas 

Minerais; 

24. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas em seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone, 

bem como no contrato social, durante o prazo de vigência do Contrato, devendo 

apresentar os documentos comprobatórios da nova situação; 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, servidor 

público regularmente designado pelo CONTRATANTE, nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e 

da Instrução Normativa n.º 02/2008/SLTI/MP de 30/04/2008, especialmente, desta última, 

observados os seus arts. 31 a 34, no que couber, e o que segue: 
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a) Competirá ao Fiscal do Contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do Contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as 

medidas cabíveis; 

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência destas, não implica co-

responsabilidade da Administração, ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

c) O Gestor e Fiscais do Contrato anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem 

como o(s) nome(s) funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente, para as providências cabíveis; 

d) As decisões e providências sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas 

imprescindíveis, que ultrapassarem a competência dos servidores designados pelo 

MTE, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para adoção das medidas 

cabíveis; 

e) O Gestor e Fiscais deverão conferir os relatórios dos serviços executados pela 

CONTRATADA, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a 

prestação de serviços, quando executados satisfatoriamente, para fins de pagamento. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante a apresentação das 

faturas correspondentes à Divisão de Administração, Orçamentária e Financeira - 

DAOF/CFIM/CGRL, devidamente atestados pelo representante do CONTRATANTE, por 

meio de ordem bancária no Banco, Agência, Conta Corrente, informados pela 

CONTRATADA. 

11.2 O CONTRATANTE disporá do prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, 

a contar do recebimento da Nota Fiscal, desde que acompanhada da regularidade fiscal. 

11.3 A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao SICAF, e a 

regularidade trabalhista junto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT e no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS mediante consulta efetuada 

por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos hábeis.   

11.4 A empresa deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF 

esteja desatualizado, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto a 

inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto n.º 6.106/2007.  

11.5 A cada pagamento o CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação.  

11.6 Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, o 

CONTRATANTE deverá providenciar advertência por escrito, no sentido de que, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa; 

a. O prazo deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

CONTRATANTE;  



PROCESSO Nº 46175.000059/2015-91 

Pregão Eletrônico nº 24 de fornecimento de água mineral potável, não gaseificada 

Página 25 de 40 

b. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

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 pelo CONTRATANTE, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos; 

c. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE adotará as medidas necessárias à 

rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos 

correspondentes, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;  

d) Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA 

não regularize sua situação junto ao SICAF;  

e) Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

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

máxima autoridade do órgão ou entidade CONTRATANTE, não será rescindido o 

contrato em execução com a CONTRATADA.  

11.7 Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data do 

vencimento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no art. 1º - F da Lei n.º 

9.494, de 10 de setembro de 1997 e em atenção ao disposto no § 4º da IN n° 02, 

SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

11.8 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e serem submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 

de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 

deu causa. 

11.9 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na alínea d, 

do inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

11.10 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 

exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

12.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente, parte alguma do Contrato. 
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12.2 Em caso de fusão, cisão, incorporação ou alteração do contrato social, a 

CONTRATADA deverá imediatamente informar ao CONTRATANTE e apresentar a 

documentação pertinente. 

13. DA VIGÊNCIA  

O Contrato terá a vigência de 02/01/2016 até 31/12/2016. 

14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

14.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que, a critério do MTE, sejam necessárias, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

14.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressões 

estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 

65 da Lei n.º 8.666/93. 

15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

15.1 O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas no Instrumento 

Contratual ou a sua inexecução, por parte da CONTRATADA, implicará para o 

CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato unilateralmente, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, de acordo com o inciso I, do art. 79 da Lei n.º 

8.666/1993 e alterações. 

15.2 O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas no Instrumento 

Contratual ou a sua inexecução por parte do CONTRATANTE, implicará para o 

CONTRATADO a faculdade de se utilizar dos termos dos artigos 78 a 80, da Lei n.º 

8.666/93 e alterações. 

16. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

licitante/Adjudicatária, que: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

16.2 A licitante/Adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no 

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

sanções: 
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a) No caso da infração ao subitem 16.1, alínea “a” supra aplicar-se-á, 

independentemente do impedimento de licitar/contratar, multa de até 0,3% (zero 

vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor do item homologado, até o 

limite de 10 dias; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

16.3 As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente, 

sem prejuízo das demais cominações legais. 

16.4 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, o erro de execução e a mora 

na execução, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

cominações legais: 

I. Advertência; 

II. Multa de mora no percentual de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 

no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor mensal do 

contrato, contada da data da ocorrência da falta, observado o limite de 30 (trinta) 

dias-multas; 

III. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor mensal do contrato, 

no caso de sua inexecução total, parcial ou inadequada do objeto contratado, 

limitados a 30 (trinta) dias-multas. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, terá 

ensejo a rescisão contratual, que não excluirá a multa prevista nesse inciso; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, após decorridos 30 (trinta) dias 

sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, 

ensejando a sua rescisão. 

V. Suspensão temporária de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 

(cinco) anos;  

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

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

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

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

16.5 A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos "I”, “V" e "VI" 

desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos incisos “II” a “IV”, 

facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

16.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, serão descontadas 

dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou recolhidos em favor da 

União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente.  

16.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de 

suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

16.8 Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 
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16.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

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

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.10 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. 

16.11 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data do recebimento da comunicação pela CONTRATADA. 

17. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A proposta deverá conter: 

a) As características do objeto de forma clara e precisa, indicando dados pertinentes, 

observadas as especificações constantes deste Termo de Referência e os padrões 

de qualidade estabelecidos pela ANVISA. 

b) Preço unitário e total em algarismo, expresso em moeda corrente nacional, de 

acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 

constantes deste Termo de Referência. 

18. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o art. 45 da Lei n.º 9.784, de 1999, o CONTRATANTE poderá, sem a 

prévia manifestação da CONTRATADA, motivadamente, adotar providências acauteladoras. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DA PLANILHA DE CUSTO E COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM OBJETO UNID QTDE. MARCA 

PREÇO 

 

UNITÁRIO 

TOTAL 

1 

 

Água mineral natural, 

não gaseificada, 

acondicionada em 

garrafões de 20 (vinte) 

litros, com validade 

máxima de doze meses. 

 

UN 17.925    

VALOR TOTAL  

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

DADOS DO FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: UF: 

CNPJ/CPF:  

INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL: 

E-MAIL: TELEFONE: 

BANCO/AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

PESSOA P/CONTATO: TEL: 

Brasília-DF, _____/______/2015. 

__________________________________  

Carimbo e Assinatura Representante 
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ANEXO II DO EDITAL 

MODELO DA PLANILHA DE CUSTO E COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM OBJETO UNID QTDE. MARCA 

PREÇO 

 

UNITÁRIO 

TOTAL 

1 

 

Água mineral natural, 

não gaseificada, 

acondicionada em 

garrafões de 20 (vinte) 

litros, com validade 

máxima de doze meses. 

 

UN 17.925    

VALOR TOTAL  

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

DADOS DO FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: UF: 

CNPJ/CPF:  

INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL: 

E-MAIL: TELEFONE: 

BANCO/AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

PESSOA P/CONTATO: TEL: 

Brasília-DF, _____/______/2015. 

__________________________________  

Carimbo e Assinatura Representante 
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ANEXO III DO EDITAL 

CONTRATO Nº XX/201X 

Contrato que entre si celebram o 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO – MTE e o (a) (nome do (a) 

contratado (a) em caixa alta e negrito), para 

fornecimento e entrega de água mineral 

potável, não gaseificada. 

CONTRATANTE:  

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE, 
com sede no Bloco “F”, da Esplanada dos Ministérios, em 

Brasília/DF, CEP 70056-900, CNPJ n.º 37.115.367/0033-48, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo 

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o 

n.º xxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n.º xxxxx, 

expedida pela SSP/xx, residente e domiciliado em Brasília/DF, 

consoante competência que lhe foi subdelegada pelo artigo 1º 

da Portaria SE n.º 236, de 29 de maio de 2015, publicada no 

D.O.U de 1º de junho de 2015. 

CONTRATADA: 

(nome em negrito e caixa alta), CNPJ nº....................., com 

sede.............., (endereço completo).............., CEP.............., 

doravante denominado(a) CONTRATADO(A), 

representado(a) por seu(sua)....(cargo)............., 

...............(nome) .............., brasileiro(a), Identidade nº 

......................, CPF nº ..................., domiciliado(a) 

...........(domicílio do representante), 

RESOLVEM, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto 

nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, do Decreto nº 3.784, de 06 

de abril de 2001, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do 

Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, e, 

subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações subseqüentes, celebrar este Contrato, mediante os 

termos e condições estabelecidos nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Este Contrato tem por objeto o fornecimento de água mineral natural, não gaseificada, 

acondicionada em garrafão com capacidade para 20 (vinte) litros, com prazo de validade 

máxima de 12 (doze) meses e lacre de segurança na tampa e invólucro. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se a este Contrato o Edital Pregão Eletrônico nº _______, com seus anexos, 

Proposta da Contratada datada de ___/___/____ e demais elementos constantes do Processo 

nº 46175.000059/2015-91. 

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

A entrega dos garrafões será efetuada diariamente, na quantidade definida pelo 

CONTRATANTE, nas dependências do Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília/DF, 

na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Subsolo do Edifício Anexo, Ala ‘A’, no período 

matutino (de 8h00min as 12h00min). 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. Do produto 

A água mineral sem gás deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes 

características: 

i) Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à 

Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA; 

j) As embalagens utilizadas no envasamento das águas minerais e potáveis de mesa 

deverão garantir a integridade do produto final, sem alteração das suas 

características físicas, físico-químicas, microbiológicas e organolépticas. Os 

garrafões deverão ser fabricados com resinas virgens, tipo Policarbonato, PET ou 

similar, que assegurem a manutenção das propriedades originais da água; 

k) Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei nº 

7.841/1945), e registrado no Ministério da Saúde; 

4.2.Da rotina 

O fornecimento do objeto deste Contrato deverá ser de segunda a sexta-feira, sem 

interrupção. 

4.3.Do método e estratégias do fornecimento 

a) Os vasilhames para acondicionamento da água deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, por mútuo gratuito, sem nenhum ônus adicional ao MTE.  

b) Cada entrega será controlada por meio de recibo emitido pela CONTRATADA, 

onde será formalizado o recebimento por responsável designado pelo 

CONTRATANTE.    

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I – São obrigações do CONTRATANTE: 

1. Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à 

execução do fornecimento; 

2. Supervisionar a execução do fornecimento, promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 
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3. Aprovar as etapas do fornecimento desde o planejamento até a sua efetiva 

concretização; 

4. Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que 

disciplinam a segurança e o sigilo, aos locais de execução das tarefas, além de 

fornecer, sem ônus, os demais elementos necessários à perfeita execução do 

fornecimento; 

5. Atestar a execução do fornecimento e receber as faturas correspondentes, quando 

apresentadas na forma estabelecida neste Contrato; 

6. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à 

CONTRATADA;  

7. Disponibilizar local, estabelecer data e horário para o recebimento dos garrafões 

cheios e de recolhimento dos vazios, bem como determinar as quantidades dos 

mesmos; 

8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

9. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

10. Programar a entrega periodicamente através do representante da CONTRATADA, 

que deverá ser cumprida com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as 

condições de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas em geral que 

se façam presentes; 

11. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção; 

12. Manter em perfeito estado de uso e nas quantidades exigíveis, os vasilhames, 

colocados à disposição e responder pelos eventuais danos causados na sua utilização. 

II – São obrigações da CONTRATADA: 

1. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

2. Apresentar as Notas Fiscais à Divisão de Administração, Orçamentária e 

Financeira/DAOF/CFIM/CGRL até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao do 

fornecimento; 

3. Discutir previamente com o CONTRATANTE a seqüência do fornecimento do 

produto, bem como qualquer alteração que se torne necessária;  

4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

5. Arcar com o ônus decorrente de eventuais danos causados, por dolo ou culpa, direta 

ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, em função da execução deste 

Contrato; 

6. Designar um preposto para controle do fornecimento, durante o horário de prestação 

de serviços, que se reportará ao Fiscal do Contrato, visando ao perfeito controle de 

atendimento, de acordo com o art. 68, da Lei 8.666/93; 
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7. Manter disciplina nos locais do fornecimento, substituindo, no prazo máximo de 

vinte e quatro horas contado de sua notificação, qualquer funcionário ou preposto 

seu, cuja conduta seja considerada inconveniente pelo CONTRATANTE; 

8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto deste Contrato em que se verificar vício, defeito ou incorreção;  

9. Efetuar a entrega do bem rigorosamente dentro das características especificadas no 

Termo de Referência, no Edital e na Proposta de Preço;  

10. Apresentar ao CONTRATANTE a relação nominal dos empregados responsáveis 

pela entrega do produto; 

11. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecedam o prazo de vencimento da entrega, os eventuais motivos que 

impossibilitem o seu cumprimento, com a devida comprovação; 

12. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo em parte o recipiente em que se 

verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a 

substituição dos mesmos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

notificação que lhe for entregue oficialmente; 

13. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

do presente Contrato, inclusive prestando todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pelo CONTRATANTE; 

14. Acatar a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando-lhe 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, 

dirimindo todas as ocorrências; 

15. Comunicar ao CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de 

acidentes verificados no curso da execução contratual, sejam estes de ordem pessoal 

ou material; assim como comunicar verbal e imediatamente, ao CONTRATANTE, 

todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e em seqüência, 

transcrevendo a comunicação verbal, citando todos os dados e circunstâncias julgados 

necessários para esclarecimento dos fatos; 

16. Providenciar para que todos os seus profissionais cumpram as normas de segurança 

dos edifícios e de trânsito no local de entrega do produto; 

17. Fornecer todos os equipamentos de segurança necessários à execução do Contrato; 

18. Confeccionar e distribuir crachá identificador, com foto colorida dos seus 

empregados para uso obrigatório, permitindo o acesso às dependências do órgão; 

19. Autorizar o CONTRATANTE a descontar o valor correspondente a danos, 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial; 

20. Responder por danos ou por desaparecimentos de bens materiais, que venham a ser 

motivados por seus empregados a terceiros ou ao Ministério, desde que fique 

comprovada a responsabilidade, advindos de dolo ou culpa, bem como desrespeito às 

normas de segurança, quando da entrega do objeto, devendo adotar, dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, as providências determinadas pelo CONTRATANTE, 

necessárias ao ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo das 

demais sanções; 
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21. Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do 

fornecimento efetuado, em quaisquer operações de desconto bancário; 

22. Manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 

com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 

regularidade fiscal; 

23. Fazer cumprir a escala de entrega, observando os horários de entrada e saída das 

entregas e recolhimentos. 

24. Observar obrigatoriamente a Portaria SE-MTE 1047, de 16/07/2013, a qual aprova a 

Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC do Ministério do 

Trabalho e Emprego e normas dela derivadas, bem como divulgá-las aos seus 

empregados e prepostos envolvidos em atividade no MTE; 

25. Indicar o endereço do Depósito que guarnece a Água, caso haja necessidade de uma 

visita prévia ou posterior da Fiscalização;  

26. A troca da marca da Água a ser fornecida só poderá ser alterada com prévia 

autorização da Fiscalização, que exigirá o Laudo de Análise Laboratorial. 

27. Entregar o produto com lacre e rótulo, constando nome da fonte, natureza da água, 

localidade, data e número da concessão, nome da concessionária, dos componentes 

físico-químicos, composição analítica, classificação segundo o Departamento 

Nacional de Produção Mineral, volume do conteúdo, carimbo com ano e mês de 

engarrafamento e prazo de validade, obedecendo ao disposto no Artigo 29, do 

Capítulo VI do Decreto-Lei N.º 7.841 de 08 de agosto de 1945 – Código de Águas 

Minerais; 

28. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas em seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone, 

bem como no contrato social, durante o prazo de vigência do Contrato, devendo 

apresentar os documentos comprobatórios da nova situação; 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por servidores 

designados pelo CONTRATANTE nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Instrução 

Normativa n.º 02/2008/SLTI/MP, especialmente, desta última, observado o art. 31 a 34, e o 

que segue: 

a) Competirá ao Gestor e Fiscais do Contrato dirimirem as dúvidas que surgirem no 

curso da execução do Contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, 

para as medidas cabíveis; 

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência destas, não implica co-

responsabilidade da Administração, ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

c) O Gestor e Fiscais do Contrato anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem 

como o(s) nome(s) funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e 
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encaminhando os apontamentos à autoridade competente, para as providências 

cabíveis;  

d) As decisões e providências sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas 

imprescindíveis, que ultrapassarem a competência dos servidores designados pelo 

MTE, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para adoção das medidas 

cabíveis; 

e) O Gestor e Fiscais deverão conferir os relatórios dos serviços executados pela 

CONTRATADA, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, e atestar a 

prestação de serviços, quando executados satisfatoriamente, para fins de 

pagamento; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal estimado de 

R$......(preencher)............... (...................................), (periodicidade ou cronograma) e o valor 

anual de R$ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme preços a seguir: 

ITEM OBJETO UNID QTDE. MARCA 

PREÇO 

 

UNITÁRIO 

TOTAL 

01 

 

Água mineral natural, 

não gaseificada, 

acondicionada em 

garrafões de 20 (vinte) 

litros, com validade 

máxima de doze meses. 

 

UN 17.925    

VALOR TOTAL  

Parágrafo Primeiro. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante a 

apresentação das faturas correspondentes à Divisão de Administração, Orçamentária e 

Financeira/DAOF/CFIM/CGRL, devidamente atestados pelo representante do 

CONTRATANTE, por meio de ordem bancária no Banco, Agência, Conta Corrente, 

informados pela CONTRATADA.  

Parágrafo Segundo. O CONTRATANTE, disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento, a contar do recebimento da Nota Fiscal, desde que acompanhada da 

regularidade fiscal.  

Parágrafo Terceiro. A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao 

SICAF e a regularidade trabalhista junto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – 

BNDT e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS mediante 

consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos hábeis. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota 

fiscal/fatura, caso o SICAF esteja desatualizado, o Certificado de Regularidade do FGTS, a 

certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

conforme Decreto n.º 6.106/2007.  

Parágrafo Quinto. A cada pagamento o CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação. (redação dada pela 

IN/MP/04/2013) 



PROCESSO Nº 46175.000059/2015-91 

Pregão Eletrônico nº 24 de fornecimento de água mineral potável, não gaseificada 

Página 37 de 40 

Parágrafo Sexto. Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, o 

CONTRATANTE deverá providenciar advertência por escrito, no sentido de que, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo,apresente sua defesa; 

a) O prazo deste parágrafo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

do CONTRATANTE;  

b) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

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 pelo CONTRATANTE, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos;  

c) Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE adotará as medidas necessárias à 

rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos 

correspondentes, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;  

d) Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não 

regularize sua situação junto ao SICAF;  

e) Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

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

autoridade do órgão ou entidade CONTRATANTE, não será rescindido o contrato 

em execução com a CONTRATADA. (redação dada pela IN/MP/04/2013)  

Parágrafo Sétimo. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente 

atestada, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará 

desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no art. 

1º - F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997 e em atenção ao disposto no § 4º da IN n° 

02, SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

Parágrafo Oitavo. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por 

atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e serem submetidos à 

apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é 

ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de 

ônus a quem deu causa. 

Parágrafo Nono. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto 

na alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
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Parágrafo Décimo. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou 

dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste Contrato, correrão à conta de créditos orçamentários 

consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de XXXXXXX, a cargo do 

CONTRATANTE, conforme a seguir: 

Programa:  

Fonte:  

Natureza da Despesa: 339030  

Nota de Empenho nº XXXXXNEXXXXXXXX, de XXX/XXXX/XXXXXXX  

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU 

INCORPORAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte 

alguma deste Contrato. 

Parágrafo Único. Em caso de fusão, cisão, incorporação ou alteração do contrato social, a 

CONTRATADA deverá imediatamente informar ao CONTRATANTE e apresentar a 

documentação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  

O Contrato terá a vigência de 02/01/2016 até 31/12/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que, a critério do MTE, sejam necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado deste Contrato. 

Parágrafo Único. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressões 

estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 

65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas neste Instrumento ou a 

sua inexecução, por parte da CONTRATADA, implicará para o CONTRATANTE a 

faculdade de rescindir o contrato unilateralmente, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, de acordo com o inciso I, do artigo 79 da Lei n.º 8.666/1993 e 

alterações. 

Parágrafo Único. O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas 

neste Instrumento ou a sua inexecução por parte do CONTRATANTE, implicará para a 

CONTRATADA a faculdade de se utilizar dos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, 

sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa de mora no percentual de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 

atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor 

mensal do contrato, contada da data da ocorrência da falta, observado o 

limite de 30 (trinta) dias-multas; 

III. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor mensal do 

contrato, no caso de sua inexecução total, parcial ou inadequada do objeto 

contratado, limitados a 30 (trinta) dias-multas. A partir do 31º (trigésimo 

primeiro) dia, terá ensejo a rescisão contratual, que não excluirá a multa 

prevista nesse inciso.  

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, após decorridos 30 (trinta) 

dias sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação 

assumida, ensejando a sua rescisão; 

V. Suspensão temporária de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 

(cinco) anos; (Pregão) 

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

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

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

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

Parágrafo primeiro. A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos "I”, 

“V" e "VI" desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos incisos “II” 

a “IV”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo segundo. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, 

serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou 

recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

da União e cobrados judicialmente.  

Parágrafo terceiro. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no 

caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

Parágrafo quarto. Aplicar-se-à advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas 

que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

Parágrafo quinto. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

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

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo sexto. 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. 

Parágrafo sétimo. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da comunicação pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE 

Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá obedecer aos 

critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG. 

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de 

água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003. 

Parágrafo segundo. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o art. 45 da Lei n.º 9.784, de 1999, o CONTRATANTE poderá, sem a prévia 

manifestação da CONTRATADA, motivadamente, adotar providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei nº 8.666, de 

1993, bem como a legislação indicada no preâmbulo do presente Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste Contrato, por extrato, no 

Diário Oficial da União, nos prazos estabelecidos pelo § único do art. 61 da lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Fica estabelecido o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se este Contrato em três vias, que são 

assinadas pelas partes. 

Brasília – DF,         de                                  de 2015. 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 

Administração 

 

 

 

Representante 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

CI: CI: 

 



 
 

1 

 

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF  
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

   

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2015 

 

E D I T A L 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

(Processo nº 00200.014955/2014-00) 

 

 

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e 

este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 747, de 2015, tornam pública, 

para conhecimento das pessoas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 6.204/2007, do Decreto nº 

7.892/2013 e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V do Ato da Comissão 

Diretora nº 12 de 2014 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e tendo em vista o que 

consta do Processo n° 00200.014955/2014-00, a abertura de licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, destinada à contratação de empresa para fornecimento de água potável de 

mesa (somente o líquido) a ser utilizada nas diversas unidades existentes na estrutura do 

Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos. 

 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública 

de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET. 

 

DATA: 22 de setembro de 2015 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30min 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e 

terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente pregão tem por objeto o registro de preços, para, por demanda formulada pelo 

SENADO, o fornecimento de água potável de mesa (somente o líquido) a ser utilizada nas 

diversas unidades existentes na estrutura do Senado Federal, durante 12 (doze) meses 

consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos. 
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1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no CATMAT/CATSER e as especificações constantes deste Edital, 

prevalecerão as últimas.  

 

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, assim 

como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização. 

 

2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.   

 

2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, 

especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos. 

 

2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou 

consórcios de empresas que, por qualquer motivo: 

 

2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;  

2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de 

contratar com o Senado Federal, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;  

2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da 

Lei 10.520/2002; 

2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação. 

 

CAPÍTULO III – DA PROPOSTA 

 

3.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

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

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.2 – A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os preços 

unitário e total do item, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados 

apenas até os centavos, já considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos 

necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos 

sociais. 

 

3.2.1 – Não será aceito quantitativo inferior ao total previsto para registro. 

 

3.3 - A licitante deverá ainda especificar, nos campos apropriados do Sistema Eletrônico, a 

marca e demais referências que identifiquem o objeto cotado, conforme especificações 

constantes do Anexo 02. 

  

3.4 – No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestados todos os 

demais esclarecimentos necessários ao perfeito detalhamento do objeto, e, ainda, as seguintes 

informações relativas à proposta: 

 

3.4.1 – Prazo de entrega de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados do 

recebimento da nota de empenho acompanhada da ordem de fornecimento. 

 

3.4.2 – Prazo de validade do produto de, no mínimo, 06 (seis) meses, após o envase. 

 

3.5 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica na aceitação dos prazos 

indicados neste edital. 

 

3.6 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso 

daquele requerido nesta licitação ou as que desatendam às exigências deste edital. 

 

3.7 – A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do edital. 

 

3.8 - A licitante que, porventura, se enquadre na definição de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos 

na Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar em campo próprio do sistema.  

 

3.9 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem 

prejuízo de outras previstas em lei. 

 

3.10 – As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

3.10.1 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação 

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 



 
 

4 

 

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF  
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br 

 

3.10.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

3.11 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. 

 

3.11.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura 

da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

3.12 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital 

e seus anexos. 

 

CAPÍTULO IV – DA SESSÃO PÚBLICA 

 

4.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

4.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

4.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua 

própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema. 

 

4.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 

4.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

 

5.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances. 

 

CAPÍTULO VI – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

6.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 

do horário e do valor consignados no registro de cada lance. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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6.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

no sistema. 

 

6.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

 

6.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

6.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

 

6.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor 

seja manifestamente inexeqüível. 

 

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

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

CAPÍTULO VII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

7.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades 

cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante 

vencedora, os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

 

7.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido 

ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e 

houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% 

(cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será 

convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 

certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências 

habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação; 

 

b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas 

estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 
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7.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame.  

 

CAPÍTULO VIII – DO JULGAMENTO 

 

8.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item. 

 

CAPÍTULO IX - DA NEGOCIAÇÃO 

 

9.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 

encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

 

9.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes. 

 

CAPÍTULO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

10.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preço 

devidamente adequada ao último lance por meio do campo de “anexos” do sistema 

COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema, via fac-símile, para o número 

(61) 3303-1068, ou por e-mail para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br, cujo prazo 

de atendimento será de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação.  

 

10.1.1 – A proposta de preços deverá ser formatada conforme modelo constante do 

Anexo 4, e estar acompanhada do instrumento de outorga de poderes ao representante 

legal da empresa que assinará a Ata de Registro de Preços. 

 

10.1.2 – Os documentos remetidos via sistema, fac-símile ou por e-mail deverão ser 

encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da solicitação do Pregoeiro, a Secretaria da Comissão Permanente de 

Licitação do Senado Federal, situada na Via N2, Bloco de Apoio II, Brasília-DF, 

CEP 70.165-900. 

 

10.1.3 – A licitante detentora da proposta mais bem classificada que deixar de atender à 

solicitação prevista neste Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste edital. 

 

10.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de 

Referência (Anexo 1), bem como sua adequação às especificações técnicas do objeto. 

 

10.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no 

que tange ao julgamento da proposta.  

mailto:licita@senado.leg.br
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10.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 

 

10.2.3 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 

 

CAPÍTULO XI - DA AMOSTRA 

 

11.1 – O Pregoeiro poderá solicitar à primeira classificada, sob pena de desclassificação, 

amostra dos produtos ofertados, a ser entregue no prazo máximo e improrrogável de até 05 

(cinco) dias úteis, a contar da suspensão deste certame, para avaliação técnica de 

compatibilidade e adequação às especificações do objeto licitado, que será realizada em 

sessão pública previamente designada. 

 

11.2 - As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas, em quantidade suficiente 

para os testes de qualidade, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do 

Senado Federal, situada na Via N2, Unidade de Apoio II, CEP 70.165-900, Brasília-DF, 

contendo no mínimo: nome do fabricante, nome do material e validade (quando for o caso), 

ou apresentar(em) laudo(s) de análise do produto emitido por órgão competente. 

 

11.3 - Caso as amostras da melhor proposta sejam reprovadas, será convocada para 

apresentação de amostras a autora da segunda melhor proposta e, assim, sucessivamente.  

 

11.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do SENADO até a entrega definitiva 

do objeto licitado, com vistas à avaliação da conformidade entre a amostra aprovada e o 

material efetivamente entregue. 

 

11.5 - As amostras fornecidas serão passíveis de destruição parcial ou total e não serão 

devolvidas, tampouco subtraídas quando da entrega do objeto.  

 

11.6 - Vencido o prazo de entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou 

modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste 

edital. 

 

CAPÍTULO XII – DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, do Nível I ao IV do 

Cadastro de Pessoa Jurídica e da documentação complementar especificada neste edital.  

 

12.2 – As licitantes que não atenderem às exigências do Cadastro de Pessoa Jurídica, do Nível 

I ao IV do SICAF, deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

 

12.3 – As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 
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12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, declarando que a licitante já forneceu, a contento, objeto 

em quantidade compatível com da presente licitação; 

 

b) Portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia concedendo a lavra da 

fonte (art. 8º do Decreto Lei n.º 7.841/45 e art. 43 do Decreto Lei n.º 227/67), 

que autoriza o funcionamento da fonte produtora do objeto; 

 

c) Laudo vigente de análise química e físico-química completa da fonte (art. 

27 do Decreto Lei nº 7.841/45); e Certificado de análise laboratorial 

microbiológica datado dos últimos 120 (cento e vinte) dias (parágrafo único 

do art. 27 do Decreto Lei nº 7.841/45); e 

 

d) Laudo de análise do Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), expedido pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). (art. 25 do Decreto 

Lei nº 7.841/45).  

 

12.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado global da contratação quando qualquer dos índices: Liquidez 

Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for 

igual ou inferior a 1 (um). 

 

b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida 

no domicílio da pessoa física. 

 

12.3.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 

12.3.4 – OUTROS DOCUMENTOS: 

 

a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de 

inabilitação: 

 

a.1) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
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de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal; 

 

a.2) declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do 

art. 32 da Lei nº 8.666/1993;  

 

a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).  

 

b) Laudo técnico laboratorial expedido por órgão competente, com data de 

emissão de no máximo 90 (noventa) dias da data da abertura da presente 

licitação, discriminando as características do produto ofertado conforme 

especificações.  

 

12.4 – Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos 

através do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito 

pelo sistema, via fac-símile, para o número (61) 3303-1068, ou através de e-mail para o 

endereço eletrônico licita@senado.leg.br no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da 

solicitação do Pregoeiro. 

 

12.4.1 - Os documentos remetidos via sistema, fac-símile ou por e-mail deverão ser 

encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da solicitação do Pregoeiro, à Secretaria da Comissão Permanente de 

Licitação do Senado Federal, situada na Via N2, Bloco de Apoio II, do Senado, 

Brasília-DF, CEP 70.165-900. 

 

12.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

 

12.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para 

habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ. 

 

12.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, são 

emitidos somente em nome da matriz.  

12.7 – O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes, constituindo meio legal de 

prova as informações obtidas pelo pregoeiro. 

12.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim 

declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

 

mailto:licita@senado.leg.br
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12.8.1 - 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, prorrogável por 

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

documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

12.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

 

12.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não 

será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de 

abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

 

12.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência 

indeterminado. 

 

CAPÍTULO XIII – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

13.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, se 

a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

 

13.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências 

habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

CAPÍTULO XIV – DO RECURSO 

 

14.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso. 

 

14.1.1 – A falta de manifestação motivada no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro 

a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 

14.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

14.1.3 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as 

demais licitantes, desde logo intimadas a apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
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14.1.4 – Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em 

mera insatisfação da licitante.  

 

14.2 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, à licitante interessada será assegurada vista imediata dos elementos necessários à 

defesa de seus interesses.  

 

14.3 – Admitido o recurso, caso o Pregoeiro mantenha a sua decisão, será o mesmo apreciado 

pela autoridade competente. 

 

14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, 

ao Senhor Diretor-Geral Adjunto de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de 

Contratações do Senado Federal, Anexo V do Ato da Comissão Diretora nº 12 de 2014 c/c o 

art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

14.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado 

Federal. 

 

15.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal. 

 

15.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado por item à vencedora do certame. 

 

15.4 – Antes da homologação da licitação pela Diretora-Geral, as licitantes que tenham 

apresentado propostas não recusadas para itens adjudicados à licitante vencedora, serão 

convocadas, via e-mail, para que, dentro do prazo estipulado, manifestem seu interesse em 

aderir ao cadastro de reserva, desde que aceitem ofertar o objeto a preços iguais ao da licitante 

vencedora.  

 

15.4.1 – O e-mail a que se refere o item anterior estabelecerá o prazo máximo – o dia e 

a hora – para que as demais licitantes respondam à referida convocação. Tal prazo não 

será inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 

 

CAPÍTULO XVI – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1 – Após homologado o resultado deste Pregão, o SENADO convocará a licitante 

vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços, presencialmente, informando o local, 

data e hora, ou eletronicamente, mediante uso da certificação digital ICP Brasil, dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
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16.1.1 – O prazo poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado 

pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo SENADO. 

 

16.2 – A ata registrará apenas os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada 

durante a fase competitiva, sendo que o registro das demais licitantes que aceitarem cotar o 

objeto com preços iguais aos da licitante vencedora, será incluído na ata em forma de anexo, 

observando-se a sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos do art. 3º da Lei nº 

8.666/1993. 

 

16.2.1 – O registro das demais licitantes a que se refere o item 16.2 tem por objetivo a 

formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pela 

primeira colocada da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 

7.892/2013. 

 

16.2.2 – Se houver mais de uma licitante na situação de que trata o item 16.2, serão 

classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

 

16.3 – Os registros se farão da seguinte forma: 

 

16.3.1 – Na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificada durante a 

etapa competitiva;  

 

16.3.2 – No anexo da ata os preços e quantitativos das licitantes que aceitaram cotar o 

objeto desta licitação em valor igual ao da licitante mais bem classificada, 

estabelecendo inclusive a ordem de classificação; 

 

16.3.3 – Se houver mais de uma licitante na situação do subitem 16.3.2, serão 

registradas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

 

16.4 – No caso de a licitante vencedora, após convocada, não comparecer ou se recusar a 

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste edital e em 

seus anexos, serão convocadas as licitantes integrantes do cadastro de reserva, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada.  

 

16.5 – A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após publicada na Imprensa Oficial, conforme art. 14 do Decreto nº 

7.892/2013. 

 

16.5.1 – A recusa injustificada de fornecedor beneficiário classificado em assinar a ata 

ensejará a aplicação das penalidades previstas neste edital e seus anexos.  
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16.6 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

16.7 – Nas hipóteses previstas pelos subitens 16.2.1 e 16.4 deverá ser observado o disposto no 

Capítulo X – Da Aceitabilidade da Proposta, no Capítulo XI – Da Amostra e no Capítulo XII 

– Da Habilitação.  

 

 

CAPÍTULO XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

17.1 – A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) 

meses contados da data da sua assinatura ou até o término das quantidades registradas, com 

eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CAPÍTULO XVIII – DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO 

 

18.1 – O Senado Federal, localizado na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, é o Órgão 

Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para 

registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

 

18.2 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Senado 

Federal – Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, 

no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 

7.892/2013.  

 

18.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas e que a soma de todas as adesões não ultrapasse 5 (cinco) vezes a 

quantidade registrada para cada item. 

 

18.4 – Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir até 

100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço, por 

órgão, até o limite estabelecido no item 18.3. 

 

18.5 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 

da ata.  
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18.5.1 – O prazo referido no item 18.5 poderá ser prorrogado, mediante autorização 

excepcional e justificada do SENADO, desde que respeitado o prazo de vigência da 

ata, nos termos do inciso XI do artigo 5º do Decreto nº 7.892/2013.  

 

18.6 – Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 

e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador.  

 

 

CAPÍTULO XIX – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1 – A Secretaria de Administração de Contratações do SENADO será a unidade 

responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 

desta licitação, incluindo a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade dos preços registrados, e indicará o fornecedor para o qual será emitido o 

pedido, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos. 

 

19.2 – A convocação do fornecedor beneficiário pelo SENADO será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar a respectiva nota de 

empenho e atender ao pedido. 

  

19.3 – O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, 

não retirar a nota de empenho, não atender ao pedido no prazo estipulado ou não cumprir as 

obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas 

neste edital e seus anexos. 

 

19.4 – Quando comprovada a hipótese acima o SENADO poderá convocar o próximo 

fornecedor ao qual será destinado o pedido, obedecida a ordem de classificação do certame, 

na forma dos itens 16.2 e 16.3 deste edital, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades. 

 

CAPÍTULO XX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

20.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas decorrentes das situações previstas nos artigos 17 a 19 

do Decreto nº 7.892/2013. 

 

20.2 – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no item 20.1, a Administração, 

se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. 
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CAPÍTULO XXI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

 

21.1 – O fornecedor beneficiário terá seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio 

de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas 

seguintes hipóteses: 

 

21.1.1 – a pedido, quando: 

 

21.1.1.1 – comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 

por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados; 

 

21.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo 

das aquisições/contratações, desde que a comunicação por parte do fornecedor 

beneficiário ocorra antes do pedido de fornecimento por parte do Senado 

Federal. 

 

21.1.2 – por iniciativa do SENADO, quando: 

 

21.1.2.1 – o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de 

este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

 

21.1.2.2 – perder quaisquer das condições de habilitação exigidas no processo 

licitatório; 

 

21.1.2.3 – por razões de interesse público devidamente motivadas e 

justificadas; 

 

21.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 

21.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos e as respectivas notas de empenho decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

 

21.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

 

21.1.2.7 – o fornecedor beneficiário sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV 

do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 

2002. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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21.1.3 – Verificada qualquer uma das hipóteses acima, concluído o respectivo processo 

e após garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções 

eventualmente cabíveis, o SENADO formalizará o cancelamento do registro 

correspondente e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais a nova ordem de 

registro.   

21.2 – A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 

automaticamente: 

 

21.2.1 – por extinção da totalidade do seu objeto; e 

 

21.2.2 – quando não restarem fornecedores registrados. 

 

 

CAPÍTULO XXII – DA NOTA DE EMPENHO 

 

22.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o SENADO poderá convocar o 

fornecedor beneficiário para retirada da nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital. 

 

22.1.1 – A falta de manifestação no prazo estabelecido acima autoriza o SENADO a 

convocar os fornecedores integrantes do cadastro de reserva, observada a ordem de 

classificação, para, nos termos do item 16.7, assinar a Ata de Registro de Preços e, 

posteriormente, retirar a Nota de Empenho em iguais condições.  

 

22.2 – Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de 

outros meios se o fornecedor beneficiário mantém as condições de habilitação. 

 

22.3 – A nota de empenho vincula-se aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº __/2015, 

constante do Processo nº 00200.014955/2014-00, da Ata de Registro de Preços e da proposta 

vencedora. 

 

22.4 – O fornecedor beneficiário obriga-se a fornecer o objeto licitado, nas condições 

estabelecidas no edital e na Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição 

na nota de empenho, substitutiva do contrato. 

 

22.5 – Para a retirada da nota de empenho referida no item 22.1, o fornecedor beneficiário terá 

que comprovar documentalmente que o faz por meio de seu representante legal, com poderes 

para tal. 

 

22.5.1 – Será permitido o envio da nota de empenho por meio eletrônico (e-mail) ou via 

fax, desde que o fornecedor beneficiário acuse, por meio eletrônico (e-mail) ou 

documento oficial e no mesmo prazo estabelecido no item 22.1, o recebimento da 

mesma. 
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22.5.1.1 – O fornecedor beneficiário deverá informar seu endereço eletrônico (e-

mail) para fins do subitem anterior. 

 

22.6 – A nota de empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62 da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

CAPÍTULO XXIII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

23.1 – O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária do fornecedor 

beneficiário no prazo de 9 (nove) dias úteis, ressalvada a hipótese prevista no § 3º, do art. 5º, 

da Lei nº 8.666/93, a contar do recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a 

discriminação do objeto, acompanhada da nota de empenho, da ordem de fornecimento, bem 

como do termo circunstanciado do recebimento definitivo emitido previamente pelo gestor, 

nos termos do inciso II, item 24.3, Capítulo XXIV, não sendo, em nenhuma hipótese, 

permitida a antecipação de pagamentos.  

 

23.2 – As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças ou agências são de responsabilidade do fornecedor beneficiário. 

 

23.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário apresentar, juntamente com a nota fiscal, os 

comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades previstas no Capítulo XXVIII 

deste edital. 

 

23.4 – Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de 

descumprimento pelo fornecedor beneficiário de suas obrigações e responsabilidades 

pertinentes a este edital, o prazo constante do item 23.1 será suspenso até que haja reparação 

do vício ou adimplemento da obrigação. 

 

23.5 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 

devidos pelo SENADO, entre o término do prazo referido no item 23.1 e a data do efetivo 

pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio 

da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

 

EM = Encargos Moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

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

 

I =  i / 365       I = 6/ 100 / 365         I = 0,00016438 

 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
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CAPÍTULO XXIV – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

24.1 - O prazo de entrega dos materiais solicitados pelo SENADO ao fornecedor beneficiário 

é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados da data do recebimento da nota de 

empenho que deverá estar acompanhada da ordem de fornecimento. 
 

24.2 - Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado de Alimentos da Coordenação de 

Administração e Suprimento de Almoxarifados do Senado Federal – COASAL, situada no 

Anexo II, Garagem, do Senado Federal, acondicionados da seguinte forma, sob pena de não 

recebimento.  
 

24.2.1 - O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações discriminadas 

neste contrato e anexos, acondicionado em garrafões com capacidade para 20 litros, a 

serem fornecidos pelo SENADO. 

 

24.3 – Efetivada a entrega, o objeto será recebido: 

 

I - provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, na data da entrega, para 

posterior verificação da conformidade com as especificações; e  

 

II - definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos 

em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada 

pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do 

recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das 

quantidades, especificações do objeto e da sua instalação. 

 

24.4 - Constatadas irregularidades no material entregue, o SENADO poderá: 

 

I - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, manifestando-se o gestor 

motivadamente sobre o assunto, cabendo ao fornecedor beneficiário providenciar a 

substituição em conformidade com a indicação do gestor, no prazo máximo de 2 (dois) 

dias úteis, contados da notificação por escrito; 

 

II - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, devendo ao fornecedor beneficiário fazê-lo em conformidade com a 

indicação do gestor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

24.5 – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de materiais considerados 

inadequados pelo gestor. 

 

24.6 – Independentemente da aceitação, o fornecedor beneficiário garantirá a qualidade do 

produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele 

que apresentar defeito no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação do 

gestor.  
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24.7 - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, 

nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº 8.666/1993. 

 

24.7.1 – Para os fins previstos neste item, o fornecedor beneficiário deverá protocolar o 

seu pedido, com a devida motivação e comprovação dos fatos alegados, antes do 

vencimento do prazo inicialmente estabelecido. 

 

CAPÍTULO XXV - DA FISCALIZAÇÃO 

 

25.1 – Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de 

Contratações promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento dos ajustes 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 

25.2 – O fornecedor beneficiário deverá indicar preposto, durante o período de vigência, para 

representá-lo sempre que for necessário. 

 

CAPÍTULO XXVI – DOS ACRÉSCIMOS 

 

26.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

26.2 – Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, 

observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CAPÍTULO XXVII - DA RESCISÃO  

 

27.1 – A inexecução total ou parcial de eventual ajuste que venha a ser firmado em razão da 

Ata de Registro de Preços poderá ensejar a rescisão do ajuste e o cancelamento do registro de 

preços do fornecedor beneficiário responsável pela inexecução, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 

27.2 – A rescisão do ajuste poderá ser: 

 

I) determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993; 

 

II) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para o SENADO; ou 

 

III) judicial, nos termos da legislação. 

 

27.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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27.4 – Os casos de rescisão do ajuste deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

27.5 – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 

79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos 

primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

 

CAPÍTULO XXVIII – DAS PENALIDADES 

 

28.1 – A adjudicatária e/ou o fornecedor beneficiário que, convocados para assinar a Ata de 

Registro de Preços ou retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido nos itens 

16.1 e 22.1, respectivamente, ficarão sujeitos à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu 

valor global, caso se recusem ao cumprimento desses procedimentos nesse prazo, sem 

prejuízo das outras sanções previstas em lei. 

 

28.2 - As licitantes remanescentes ou os fornecedores do cadastro de reserva, na hipótese de 

aceitarem as convocações previstas nos itens 16.4 e 22.1.1 e, posteriormente, recusarem-se a 

assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho, ficarão também sujeitas às 

sanções referidas no item 28.1.   

 

28.3 - Se a licitante ou o fornecedor beneficiário, deixar de entregar documentação exigida 

para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou na execução do ajuste 

decorrente da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF ou 

do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e 

das demais cominações legais. 

 

28.3.1 – No caso de entrega ou apresentação de documentação falsa exigida para o 

certame, não manutenção da proposta, fraude no processo licitatório ou na execução 

do ajuste, comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, ficará o 

fornecedor beneficiário ou licitante, conforme o caso, sujeita à aplicação de multa de 

10% (dez por cento) sobre: 

 

a) o valor total do ajuste, se fornecedor beneficiário; e 

 

b) o valor total de sua proposta, se licitante. 

 

28.4 - Pelo atraso injustificado na execução do ajuste ou pela sua inexecução total ou parcial, 

o fornecedor beneficiário ficará também sujeito à penalidade de multa, aplicada da seguinte 

forma: 
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28.4.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará o fornecedor beneficiário à 

multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 

15 (quinze) dias.  

 

28.4.2 – A não apresentação da documentação prevista no item 23.3 sujeitará o fornecedor 

beneficiário à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor da nota de 

empenho, até o limite de 30 (trinta) dias. 

 

28.4.3 - Findo o prazo dos subitens 28.4.1 e 28.4.2 será aplicada a multa cumulativa de 

5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ou do 

valor da nota de empenho, respectivamente, observando-se os critérios constantes do item 

28.6.  

 

28.5 - Ocorrendo alguma das hipóteses previstas nos itens 28.4 a 28.5 deste edital, a nota de 

empenho e o registro em ata assinada pelo fornecedor beneficiário responsável poderão, a 

qualquer tempo, ser canceladas, sem prejuízo das demais sanções. 

 

28.6 – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

 

I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

 

II – a não reincidência da infração; 

 

III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 

omissiva ou comissiva; 

 

IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

 

V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.   

 

28.8 – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da 

autoridade competente.  

 

28.9 – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à 

gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade 

competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no 

item 28.7.  

 

28.10 - A multa, aplicada após regular processo administrativo e garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pelo fornecedor 

beneficiário ou, em último caso, cobrada judicialmente.  

 

28.11 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à 

administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão 

os infratores às penalidades previstas na referida lei. 
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28.12 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

 

 

CAPÍTULO XXIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

29.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição 

a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br, até às 17h, no 

horário de Brasília-DF. 

 

29.2 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

29.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização 

do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

29.4 – Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 

eletrônico licita@senado.leg.br, até às 17h, no horário de Brasília-DF. 

 

29.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 

no sistema eletrônico para os interessados.   

 

 

CAPÍTULO XXX - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

30.1 - O fornecedor beneficiário deverá fornecer o objeto a ele adjudicado, nas quantidades 

solicitadas pelo SENADO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento 

da nota de empenho, que deverá estar acompanhada da ordem de fornecimento. 

 

30.2 - As ordens de fornecimento indicarão detalhadamente: local de entrega, prazo, órgão 

requisitante, especificações, quantidades, e todas as informações que se fizerem pertinentes. 

 

30.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário o recolhimento de materiais por ele fornecidos e 

considerados inadequados pelo gestor. 

 

30.4 - Os garrafões deverão ser entregues fechados com lacre de segurança, contendo, nos 

rótulos dos garrafões ou na vedação das embalagens, a data de envasilhamento e a validade do 

produto, conforme Portaria nº 470/99 do Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM, bem como com rótulo-padrão aprovado pelo DNPM (Decreto-Lei nº 7.841/1945), e 

registrado no Ministério da Saúde, contendo apresentação e características básicas do produto. 

 

mailto:licita@senado.leg.br
mailto:copeli@senado.gov.br
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30.5 - Os garrafões fornecidos pelo SENADO e que serão utilizados pela CONTRATADA 

deverão ser devolvidos em perfeitas condições de uso ou substituídos, caso venham a sofrer 

avarias, por outros de policarbonato, liso, transparente, com capacidade de acondicionamento 

para 20 litros de água mineral, próprios para o acondicionamento do produto, resistentes, em 

excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados e vir com tampa protetora e 

lacre de segurança, para que se evite contaminações externas. 

 

30.6 - A CONTRATADA se obriga a entregar ao SENADO, trimestralmente, laudo de análise 

técnica comprovando as boas condições de consumo do objeto fornecido. 

 

CAPÍTULO XXXI - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

 

31.1 - São obrigações do fornecedor beneficiário, além de outras previstas neste edital ou 

decorrentes da natureza do ajuste: 

 

I) manter durante a execução deste ajuste as condições de habilitação e de 

qualificação que ensejaram sua contratação; 

 

II) apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que 

houver; 

 

III) efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas com a execução deste ajuste;  

   

IV) responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e 

seguros desde a origem até sua entrega no local de destino. 

 

31.2 - O fornecedor beneficiário responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados ao 

SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes 

da execução do ajuste.  

 

31.3 - O fornecedor beneficiário não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e 

obrigações do ajuste decorrente da Ata de Registro de Preços a terceiros. 

  

31.4 - Não poderá o fornecedor beneficiário veicular publicidade acerca do objeto a que se 

refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado. 

 

31.5 - Aplicam-se ao ajuste decorrente da Ata de Registro de Preços as disposições do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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CAPÍTULO XXXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

32.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena 

e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da 

licitante. 

 

32.2 – Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 – Termo de Referência; Anexo 2 – 

Especificações; Anexo 3 – Minuta da Ata de Registro de Preços; e Anexo 4 – modelo de 

apresentação de proposta. 

 

32.3 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal 

de prova as informações obtidas pelo Pregoeiro. 

 

32.4 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

32.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do Pregão serão fundamentadas e 

registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

32.6 – As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 

8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital. 

 

32.7 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão 

resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

CAPÍTULO XXXIII – DO FORO 

 

33.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão que não 

possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de 

Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro. 

 

Brasília, 08 de setembro de 2015 

 

 

______________________________ 

RONALDO WAGNER CARMONA 

Pregoeiro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 074/2015 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

(Processo nº 00200.014955/2014-00) 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto 

Contratação de empresa para fornecimento parcelado, durante 12 (doze) meses 

consecutivos, de água potável de mesa (somente o líquido) a ser utilizada nas 

diversas unidades existentes na estrutura do Senado Federal. 

Estimativa de quantidades 

a serem adquiridas por 

órgãos participantes e não 

participantes 

Não haverá outros órgãos participantes nesta licitação, haverá apenas o Senado 

Federal como órgão gerenciador. 

Adesões serão permitidas conforme Capítulo XVIII do edital. 

Especificação do Objeto e 

Quantidade 
Conforme Anexo 02 do edital. 

Justificativa 
A contratação visa a suprir as necessidades das diversas unidades administrativas e 

legislativas do Senado Federal. 

Adjudicação Menor Preço por Item 

Preços(s) Estimado(s)  
Item 1: R$ 7,93 

Valor total: R$ 396.500,00 (trezentos e noventa e seis mil, quinhentos reais) 

Prazo de entrega 
De, no máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da nota de 

empenho, acompanhada da ordem de fornecimento. 

Prazo de Validade De, no mínimo, 06 (seis) meses da data do envase. 

Vigência da Ata de 

Registro de Preços 

12 (doze) meses contados da sua assinatura, ou até o término das quantidades 

registradas, o que ocorrer primeiro. 

Forma de Pagamento Conforme Capítulo XXIII do edital. 

Local de entrega 

Almoxarifado de Alimentos da Coordenação de Administração e Suprimento de 

Almoxarifados do Senado Federal – COASAL, situada no Anexo II, Garagem, do 

Senado Federal. 

Fiscalização Conforme Capítulo XXV do edital. 

 

Brasília, 08 de setembro de 2015 

______________________________ 

RONALDO WAGNER CARMONA 

Pregoeiro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 074/2015 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

(Processo nº 00200.014955/2014-00) 

 

ANEXO 2 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Item Quant. Unid. Discriminação 

1 50.000 
Garrafão de 20 

litros 

 

Água mineral sem gás (garrafão de 20 litros com lacre 

de segurança e envasado mecanicamente) 

 

Características técnicas: 

- ser classificada como água mineral tradicional ou água 

potável de mesa, dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

- ser registrada na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, em conformidade com as normas cabíveis da 

ANVISA e do Ministério da Saúde. 

-validade de, no mínimo, 06 (seis) meses após o envase. 

 

CATMAT: 9857 

 

 

 

Brasília, 08 de setembro de 2015. 

 

 

______________________________ 

RONALDO WAGNER CARMONA 

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 074/2015 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

(Processo nº 00200.014955/2014-00) 

 

 

ANEXO 3 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

No dia ___ de _________ de 20__, a União, por intermédio do Senado Federal – 

Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o 

nº 00.530.279/0001-15, representado pelo _______________________, nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo 

V do Ato da Comissão Diretora nº 12/2014, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico nº __/20__, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor 

beneficiário, conforme preços abaixo descritos: 

 

Item Unidade Quantidade Especificação 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

1 

Garrafão 

de 20 

litros 

50.000 Água mineral 

  

 

 

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura ou até o término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação 

do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir 

até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de 

Preços. 

 

 Respeitado o limite máximo individual por órgão aderente, o quantitativo total a ser 

contratado pelo conjunto de todas as adesões não poderá ser superior a cinco vezes a 

quantidade registrada para cada item. 
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O Edital do Pregão Eletrônico nº ___/20__ e seus anexos integram esta Ata de 

Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do 

Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas 

abaixo arroladas. 

 

Brasília-DF, ____ de _____________ de 20__. 

 

 

____________________________ 

SENADO FEDERAL 

 

____________________________ 

Fornecedor beneficiário: 

Representante legal: 

CI: 

CPF: 

Instrumento de outorga de poderes: 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Diretor 

 

Diretor  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 074/2015 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

(Processo nº 00200.014955/2014-00) 

 

ANEXO 4 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de 

poderes do representante legal da empresa que assinará a Ata de Registro de Preços, conforme 

modelo abaixo, à Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo X - DA 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2015 

Data de abertura: 

 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

Fax: (DDD) 

e-mail: 

Dados Bancários: 

Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar Ata de Registro de Preços) 

CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar a ARP) 

RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar a ARP) 

Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de 

poderes) 

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui 

certificação digital ICP Brasil?   (   )Sim       (   ) Não 

 
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 

UNIT. 

VALOR TOTAL 

     R$ R$ 

     R$ R$ 

     R$ R$ 

VALOR TOTAL  R$ 
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Instruções de preenchimento:  

 

A licitante deverá informar os preços por item, total do item, por grupo (quando for o caso) e 

total global da proposta, seguindo a numeração constante no edital. 

 

O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar a Ata de Registro 

de Preços deverá ser encaminhado em anexo à proposta de preços. 

 

Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos. 

  

A proposta de preços deverá estar datada e assinada. 

 


