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MINISTÉRIO DA CULTURA
Edi cio Parque Cidade Corporate, 7º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 2024-2562 / 2597 e Fax: - h p://www.cultura.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017
PROCESSO Nº 01400.012458/2017-18

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Cultura - MinC, por meio da Coordenação de Licitação e Gestão de Contratos - COGEC, sediada no Setor Comercial Sul,
Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre B, 7º andar, Brasília-DF, CEP 70.308.200, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do po menor preço (maior
percentual de desconto sobre o valor es mado), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de
11 de outubro de 2010, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
Data da sessão: 15/12/2017
Horário: 10:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para prestação de serviço con nuado de fornecimento e entrega diária,
inclusive nos ﬁns de semana e feriados, de jornais e revistas, versões impressa e eletrônica, semanais ou de periodicidade maior, no Ministério da Cultura, e fornecimento de senhas de
acesso online de todos os periódicos que contemplam tal funcionalidade, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item 1

Tipo

Quan dade Diária

Jornal

Segunda a Sábado Domingos On-Line

Correio Braziliense

4

4

4

O Globo

4

4

4

Folha de São Paulo

4

4

4

Estado de São Paulo

4

4

4

Valor Econômico

4

4

4

Revistas

2.

Quan dade
Semanal

On-Line

Veja

4

4

ISTO É

4

4

Época

4

4

Carta Capital

4

4

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
abaixo:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classiﬁcação

Gestão/Unidade: 00001/420009
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 13.122.2107.2000.0001
Elemento de Despesa: 339000
PI:7D0MC190001
3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema, ou ao órgão o33u en dade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.
4.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1.
A par cipação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação, e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do ar go 8º da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 2010.
4.2.

Não poderão par cipar desta licitação os interessados indicados no item acima:
4.2.1.

proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2.

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra va ou judicialmente;

4.2.3.

que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.4.

que estejam sob falência, concurso de credores, ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.
Será permi da a par cipação de Sociedades Coopera vas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compar lhamento
ou rodízio das a vidades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediação ou subcontratação.
4.4.

Como condição de par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às seguintes declarações:
4.4.1.
42 a 49.

que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
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4.4.1.1.
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.4.2.

que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deﬁnidos no Edital;

4.4.3.

que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do ar go 7°, XXXIII, da Cons tuição;
4.4.5.

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.4.6.
que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Cons tuição Federal;
4.4.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á
automa camente a fase de recebimento de propostas.
5.2.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.3.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas apresentadas.

5.6.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.6.1.

5.7.

Maior percentual de desconto sobre o valor es mado global.
Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.8.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, caso o previsto não seja sa sfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do ar go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.8.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quan ta vo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017);
5.9.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à
contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.
5.10.
Quando se tratar de coopera va de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata
o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução Norma va/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).
5.11.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou ilegalidades.
6.3.

A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par cipantes.

6.4.

A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5.

O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase de lances.

6.6.

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

6.7.
Iniciada a etapa compe
do valor consignado no registro.
6.7.1.
6.8.

va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e

O lance deverá ser ofertado pelo maior desconto oferecido.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.9.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9.1.
segundos

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)

6.10.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden ﬁcação do licitante.

6.12.
lances.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe

6.13.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme deﬁnido neste Edital e seus anexos

6.14.

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos par cipantes.

va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

6.15.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, ﬁndo o qual será automa camente encerrada a recepção de lances.
6.16.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.17.
Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação
pelos licitantes é u lizada como um dos critérios de classiﬁcação.
6.18.
7.

Ao ﬁnal do procedimento, após o encerramento da etapa compe

va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classiﬁcado.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da veriﬁcação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto.
7.2.

Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
7.2.1.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2.

não apresente as especiﬁcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3.

cujo percentual de desconto seja inferior ao mínimo exigido ou torne o preço do objeto manifestamente inexequível.

7.2.4.

não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e produ vidade adotada.

7.3.
Os licitantes podem apresentar produ vidades diferenciadas daquela estabelecida como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem
disposi vos legais vigentes e, caso não estejam con das nas faixas referenciais de produ vidade, comprovem a exequibilidade da proposta;
7.4.
Para efeito do subitem acima, poderá haver adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando a assegurar a execução do objeto, desde que man das as
condições para a justa remuneração do serviço;
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7.5.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do §
3° do ar go 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A, da SEGES/MPDG N. 5, de 2017.
7.6.
Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante
e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassiﬁcação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da
proposta.
7.7.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
7.8.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 1 (uma)
hora, sob pena de não aceitação da proposta.
7.8.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e jus ﬁcada do licitante, formulada antes de ﬁndo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
7.9.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.

7.10.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade da mesma.

7.11.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o ﬁm de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.

7.11.1.

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja ob do preço melhor.

7.11.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

DA HABILITAÇÃO
8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual
descumprimento das condições de par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4.

por

Atos

de

Improbidade

Administra va,

man do

pelo

Conselho

Nacional

de

Jus ça

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

8.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.
8.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par cipação.

8.4.

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

8.5.

Habilitação jurídica:
8.5.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s, a cargo da Junta Comercial da respec va sede;

8.5.2.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer ﬁcado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ﬁcará condicionada à
veriﬁcação da auten cidade no sí o www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.5.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.5.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
8.5.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cer dão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.5.6.
No caso de sociedade coopera va: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respec va sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
8.5.7.
agência.
8.6.

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par cipante sucursal, ﬁlial ou
Regularidade ﬁscal e trabalhista:

8.6.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.6.2.
prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
rela vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.3.

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

8.6.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.6.5.
contratual;

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto

8.6.6.

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela va à a vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.6.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.6.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.7.

Qualiﬁcação Econômico-Financeira:
8.7.1.

cer dão nega va de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.7.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, referentes ao úl mo exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.7.2.1.
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total es mado da contratação ou do item per nente.
8.8.

As empresas deverão comprovar, ainda, a qualiﬁcação técnica, por meio de:
8.8.1.
Comprovação de ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o objeto desta licitação, ou com o item per nente,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.8.1.1.
A licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoas(s) Jurídica(s) de direito público ou privado,
comprovando que a empresa licitante tenha prestado serviços compa veis em caracterís cas (fornecimento de jornais e revistas), em quan dades e prazos com o objeto desta
licitação.
8.8.1.2.

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade econômica principal ou secundária especiﬁcadas no contrato social vigente;

8.8.1.3.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se ﬁrmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
8.8.1.4.
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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8.9.

Em relação às licitantes coopera vas será, ainda, exigida a seguinte documentação, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da in Nº 5/2017:
8.9.1.
A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respec vas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da coopera va, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
8.9.2.

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

8.9.3.

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

8.9.4.

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

8.9.5.

A comprovação de integração das respec vas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.9.6.
A úl ma auditoria contábil-ﬁnanceira da coopera va, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão ﬁscalizador.
8.9.7.
Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da coopera va: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos ins tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três úl mas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a coopera va a contratar o objeto da
licitação.
8.10.
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os bene cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl mo
exercício.
8.11.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema,
será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@cultura.gov.br.
8.11.1.

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi dos.

8.12.
A comprovação da regularidade ﬁscal e trabalhista, da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser subs tuída pela consulta ao
SICAF, nos casos em que a empresa es ver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 11.10.10.
8.12.1.

Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.13.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer dão correspondente através do sí o oﬁcial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes qualiﬁcadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.14.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal não impede que a licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.14.1.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.15.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal, o licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus ﬁca va.
8.16.
A não-regularização ﬁscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da
sessão pública.
8.17.
da mesma.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade

8.18.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
8.19.
9.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização ﬁscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

9.2.

10.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.2.2.
atualizados.

A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
Os originais ou cópias auten cadas da proposta escrita ﬁnal e da documentação de habilitação do licitante declarado vencedor, caso o pregoeiro entenda como
necessário, poderão ser encaminhadas no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do no sistema eletrônico, e deverão:
10.1.1.

Quanto à proposta escrita:

10.1.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.1.2.
10.1.2.

conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para ﬁns de pagamento.

Quanto aos documentos de habilitação:

10.1.2.1.
ser reme dos em original, por qualquer processo de cópia reprográﬁca, auten cada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos
com o original, ou publicação em órgão da imprensa oﬁcial
10.2.
caso.

A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
10.2.1.

11.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta, tais como marca, modelo, po, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

DOS RECURSOS
11.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização ﬁscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos,
em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2.

A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3.
Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando os demais licitantes,
desde logo, in mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.

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

11.4.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
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DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2.
13.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1.
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para
apresentação da garan a poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.
13.1.1.
A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
13.2.
A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.
13.3.

A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1.

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2.

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

13.3.3.

multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à contratada.

13.4.

A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.5.

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

13.6.
O garan dor não é parte legí ma para ﬁgurar em processo administra vo instaurado pela Contratante com o obje vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada
(inserido pela IN nº 05/2017)
13.7.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
u lizados quando da contratação.
13.8.
Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for no ﬁcada.
13.9.

Será considerada ex nta a garan a:
13.9.1.
com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
13.9.2.
no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será estendido,
nos termos da comunicação.

14.

DO TERMO DE CONTRATO
14.1.
Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja
vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
14.2.
Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informa vo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.
14.2.1.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
14.3.
Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.4.

15.

O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
DO REAJUSTE

15.1.
16.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.
DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1.
17.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no Termo de Referência.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.
18.

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

18.1.

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.2.

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e deﬁni vo do serviço, nos seguintes termos:
18.2.1.
contratual;

No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação

18.2.2.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o ﬁscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.3.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que
concre za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
18.3.1.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
18.3.2.

Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.3.3.

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela ﬁscalização.

18.4.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.5.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à veriﬁcação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efe vamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
18.6.

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

18.7.

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

18.8.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
18.9.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o
recebimento de seus créditos.
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18.10.
Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
18.11.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
situação junto ao SICAF.
18.12.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade
da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.13.

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

18.13.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as a vidades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do ar go 18, da LC 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ﬁcará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
ﬁnanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efe vo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
I=(TX/100) /365
EM = I x N x VP, sendo:
I = índice de atualização ﬁnanceira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.

Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
19.1.1.

não aceitar/re rar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2.

apresentar documentação falsa;

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5.

não man ver a proposta;

19.1.6.

cometer fraude ﬁscal;

19.1.7.

comportar-se de modo inidôneo.

19.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.3.
sanções:

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ﬁcará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes

19.3.1.
19.3.2.
19.4.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento.

19.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade,
19.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8.

As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1.

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@cultura.gov.br ou por pe ção dirigida ou protocolada no endereço Edi cio Parque Cidade
Corporate, 7º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200, no Protocolo.
20.3.

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

20.4.

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

20.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6.

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

20.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o
primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
21.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
21.3.

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

21.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
21.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
21.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios
da isonomia e do interesse público.
21.8.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cultura.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou ob dos no
Ministério da Cultura – Sede – Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Térreo – Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério da Cultura, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.10.
21.10.1.

Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
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21.10.1.1.

Anexo I do TR - Modelo de Proposta

21.10.1.2.

Anexo II do TR - Planilha de Preços

21.10.2.

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

VICTOR HUGO MARTINS DOS SANTOS
Coordenador de Licitação e Gestão de Contratos
Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Mar ns dos Santos, Coordenador de Licitação e Gestão de Contratos, em 13/12/2017, às 14:35, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de 04/04/2016.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0456139 e o código CRC E59D699C.

ANEXO I AO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1.
Contratação de empresa para prestação de serviço con nuado de fornecimento e entrega diária, inclusive nos ﬁns de semana e feriados, de jornais e revistas, versões impressa e
eletrônica, semanais ou de periodicidade maior, no Ministério da Cultura, e fornecimento de senhas de acesso online de todos os periódicos que contemplam tal funcionalidade, conforme tabela
abaixo:
Tipo

Quan dade Diária

Jornal

Segunda a Sábado Domingos On-Line

Correio Braziliense

4

4

4

O Globo

4

4

4

Folha de São Paulo

4

4

4

Estado de São Paulo

4

4

4

Valor Econômico

4

4

4

Revistas

2.

Quan dade
Semanal

On-Line

Veja

4

4

ISTO É

4

4

Época

4

4

Carta Capital

4

4

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1.
O Ministério da Cultura está envolvido diretamente com ações especíﬁcas no reconhecimento da importância da cultura para a construção da iden dade nacional, bem como no
desenvolvimento de polí cas de fomento e incen vo nas áreas de letras, artes, folclore e nas diversas formas de expressão da cultura nacional, bem como preserva o patrimônio histórico,
arqueológico, ar s co e nacional.
2.2.
Essa abrangência de atuação faz com que o Ministério necessite de informações atualizadas e de diversas fontes para poder compreender sob todos diversos pontos de vista o que
se passa na sociedade, e principalmente como esses acontecimentos inﬂuenciam e são inﬂuenciados pelas várias formas de manifestação cultural, no âmbito nacional e regional.
2.3.
MinC.

O fornecimento de jornais e revistas atenderá as seguintes áreas: Gabinete do Ministro, Secretaria-Execu va, Assessoria de Comunicação e Biblioteca do Ministério da Cultura -

3.

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.
A classiﬁcação do bem ou o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especiﬁcações u lizadas no mercado, padrões
de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma obje va no instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco ao interesse público.
3.2.
O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02, Decreto n° 3.555/00 e Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de
desempenho e qualidade obje vamente deﬁnidos, mediante as especiﬁcações usuais do mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
3.3.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271/1997, cons tuindo-se em a vidades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
à área de competência legal do órgão licitante, não inerente às categorias funcionais abrangidas por seu respec vo plano de cargos.
3.4.
Os serviços são caracterizados como con nuados, pois a sua interrupção pode comprometer a acesso a informações importantes disponibilizadas nas mídias objeto da contratação.
Essa falha de con nuidade também prejudica a tomada de decisões dos gestores do Ministério em especial do Ministro da Cultura, pois ocorrerá uma ausência de informação e subsídios
necessários para melhor deﬁnir as ações a serem tomadas. Assim, a contratação deve estender-se por mais de um exercício ﬁnanceiro e con nuamente.
3.5.
O caráter con nuo de um serviço é determinado por sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma ro neira e permanente ou para manter o
funcionamento das a vidades ﬁnalís cas do ente administra vo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão
ins tucional. (Acórdão nº 132/2008 – 2ª Câmara)
4.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.1.
A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o
art. 225 da Cons tuição Federal/88, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 8.666/93 e com o art. 6º da Instrução Norma va/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010.
4.2.
Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis, correspondente ao Termo
de Referência, Anexo I, deste Edital.
4.3.
Orientar seus empregados para colaborar de forma efe va no desenvolvimento das a vidades do programa interno de separação de resíduos sólidos, e resíduos recicláveis
descartados, em recipientes para coleta sele va nas cores internacionalmente iden ﬁcadas, disponibilizados pelo Contratante, de acordo com a Lei nº 12.305/10 e Decreto nº 5.940/06. Dar
preferência a embalagens reu lizáveis ou biodegradáveis.
4.4.
Visar economia na u lização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redução do consumo de energia, bem como na u lização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensões elétricas, em conformidade com a Lei de eﬁciência energé ca nº 10.295/01, Decreto nº 4.131/02, Portarias INMETRO n°
289/06 e nº 243/09.
4.5.
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços e realizar programas internos de treinamento de seus empregados para as prá cas de
sustentabilidade, observadas as normas ambientais vigentes.
4.6.
U lizar materiais preferencialmente reciclados e na impossibilidade desses, materiais que tenham sido fabricados com a u lização de recursos renováveis ou extraídos da natureza
de forma sustentável e que não agridam o meio ambiente;
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4.7.
Preferir fabricantes que detenham a ISO 14001, que é uma norma internacionalmente reconhecida que deﬁne o que deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) efe vo;
4.8.
Preferencialmente, que os equipamento não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire va RoHS (Restric on of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
4.9.

Descartar a u lização de materiais cujo processo de fabricação é poluente ao ar atmosférico, a água, ao solo ou gera poluição sonora;

4.10.

A comprovação do disposto neste tópico poderá ser feita mediante apresentação de declaração que cumpre com as exigências do edital.

5.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.
A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002; Lei n.º 8.078 de 11/09/1990; Decreto n.º 5.450 de 31/05/2005;
I.N MARE 05/95 de 21/07/1995; Decreto n.º 3.722 de 09/01/2001; Decreto n.º 4.485 de 25/11/2002; Decreto n º 4.358 de 05/09/2002; Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e Portaria nº 808, de 9 de
outubro de 2013, que ins tui o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da CONTRATANTE; Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997; do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012; Instruções
Norma vas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, e nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016.
6.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1.

Os serviços objetos deste Termo de Referência compreendem o fornecimento e entrega diária de jornais e revistas.

6.2.
Referência.

Os jornais e revistas deverão ser distribuídos diariamente, inclusive ﬁnais de semana e feriados no Ministério da Cultura, conforme es pulado no Item 7.1 desse Termo de

6.2.1.
Os jornais deverão ser entregues, diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, até no máximo 8 horas da manhã, admi ndo-se a entrega dos jornais que não são editados
em Brasília, no máximo, até às 10 horas da manhã.
6.2.1.1.

Quando não houver expediente em algum dia de entrega, os jornais deverão ser entregues no primeiro dia ú l subsequente.

6.2.2.

As revistas deverão ser entregues no dia de sua expedição ou todas as segundas-feiras até no máximo às 8 horas da manhã.

6.2.2.1.

Quando não houver expediente na segunda-feira, as revistas deverão ser entregues no primeiro dia ú l subsequente.

6.2.3.
Deverão ser fornecidos código de acesso online visando à realização de consulta aos respec vos jornais e revistas eletrônicos, conforme Tabela 1 do Anexo I, em até 24 horas após
a assinatura do Contrato, para a Assessoria de Comunicação Social.
6.3.
Os jornais e revistas a serem entregues nas dependências do Ministério da Cultura serão recebidos no Protocolo e aceitos após sumária perícia realizada pelo servidor responsável
pelo recebimento naquela unidade.
6.3.1.

Caso o material esteja fora das especiﬁcações con da neste Termo, este será recusado, devendo ser subs tuído prontamente, arcando a empresa contratada com todo o ônus.

6.4.
O servidor responsável pelo recebimento dos periódicos anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for
necessário quanto à regularização das faltas ou defeitos observados, devendo encaminhar suas ocorrências e/ou solicitações ao gestor do contrato, semanalmente.
6.5.
Conforme discricionariedade do órgão, poderá ser des nado a entrega de jornais e revistas para residência de algumas autoridades da alta Administração, desde que o endereço de
entrega seja na Região Metropolitana de Brasília. Em caso de alteração de de endereço unidade demandante deverá efetuar solicitação com antecedência mínima de 48h;
6.6.

A execução dos serviços será iniciada em até 5 (cinco) diás úteis, contados a par r da data da assinatura do contrato,

6.7.
A empresa contratada u lizar-se-á de suas instalações para organizar a distribuição, fornecimento de jornais e revistas, que deverão ser entregues, conforme es pulado no Item 7.1
desse Termo de Referência.
6.8.

Compete à empresa disponibilizar aos seus empregados todos os equipamentos e serviços necessários à realização das tarefas que resultem no fornecimento de jornais e revistas.

6.9.

O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7.

LOCAL DE EXECUÇÃO

7.1.

Os serviços serão prestados na Região Metropolitana de Brasília.
Jornais
DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS

FOLHA DE
SÃO PAULO

ESTADO DE
SÃO PAULO

O GLOBO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

1
4

Gabinete do Ministro (ESPLANADA DOS
MINISTÉRIOS, Bloco B)
ASCOM - Assessoria de Comunicação Social
(ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, Bloco B)
SE – Gabinete da Secretaria-Execu va (ESPLANADA
DOS MINISTÉRIOS, Bloco B)
Biblioteca (ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, Bloco B)
TOTAL DIÁRIO

CORREIO
VALOR
BRAZILIENSE ECONÔMICO

Revistas
CARTA
CAPITAL

ÉPOCA

TOTAL
DIÁRIO

1

1

9

1

1

1

9

1

1

1

1

9

1
4

1
4

1
4

1
4

9
36

ISTO È

VEJA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

1
4

1
4

8.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualiﬁcação técnica, por meio de:

8.1.1.
Pelo menos 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoas(s) Jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante tenha prestado
serviços compa veis em caracterís cas (fornecimento de jornais e revistas), em quan dades e prazos com o objeto desta licitação, conforme especiﬁcações constantes deste Termo.
8.2.

Os atestados de capacidade técnica deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

8.2.1.

iden ﬁcação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado;

8.2.2.

iden ﬁcação da licitante; e

8.2.3.

descrição clara dos serviços prestados.

8.3.
Os atestados de capacidade técnica deverão contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os serviços nele(s) constantes são similares/compa veis com os
exigidos neste Termo de Referência.
8.4.
Não será conhecido e nem considerado válido o atestado ou declaração de capacidade técnica emi do por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo
considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa controladora da licitante ou que tenha uma pessoa sica ou jurídica que seja sócia da empresa
emitente e/ou da licitante.
9.

PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1.

A proposta deverá ser iden ﬁcada com a razão social e encaminhada, preferencialmente, em papel mbrado do licitante, contendo os seguintes itens:

9.2.

Nome do representante legal da empresa;

9.3.

Especiﬁcações detalhadas do objeto e prazo de execução;

9.4.

Valores unitário, total de cada item e valor total da proposta, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

9.5.

Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o expresso em algarismo e por extenso, o úl mo;

9.6.

Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

9.7.

Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da mesma;

9.8.

CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail;

9.9.
total.

Discriminação detalhada do objeto contendo explicitamente as especiﬁcações e quan dades solicitadas no Termo de Referência e seus anexos, assim como valores unitários e o
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9.10.
Nos valores unitários deverão estar inclusos todos os custos ﬁnanceiros da confecção/fornecimento/instalação, inclusive o pagamento da mão-de-obra, frete, taxas, impostos,
material, equipamentos, serviços acessórios, custos com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administra vas e lucros e
demais insumos necessários à sua composição, despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer tulo
posteriormente.
9.11.
A oferta deverá ser ﬁrme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alterna vas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.
9.12.

Não será permi da a alteração da proposta após sua apresentação.

9.13.

Apesar de o critério de julgamento ser o Menor Preço Global, a empresa deverá respeitar os valores máximos unitários, conforme o modelo anexo deste Termo de Referência.

9.14.

Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por mo vo justo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro.

9.15.
Serão desclassiﬁcadas as propostas que não atendam as exigências deste Termo de Referência e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
diﬁcultar o seu julgamento.
9.16.
As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e obje va, em conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que inﬂuenciam no valor
ﬁnal da contratação.
10.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

10.1.

Após a assinatura do contrato, em até 5 (cinco) dias úteis, deverá prestar os serviços de entrega conforme Anexo I deste Termo de Referência.

11.

FORMA DE FORNECIMENTO

11.1.

Diariamente, conforme o Anexo I deste Termo de Referência.

11.1.1.

Para ﬁns de pagamento será contabilizado do quan ta vo total entregue efe vamente conforme o Anexo I deste Termo de Referência.

12.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1.

Homologar os serviços prestados, quando os mesmos es verem de acordo com o especiﬁcado neste Termo de Referência;

12.2.

Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com o contrato.

12.3.

Efetuar o pagamento referente aos serviços, de acordo com as condições pactuadas.

12.4.
Designar um servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, na condição de Gestor do Contrato, bem como seu
subs tuto, com as atribuições de tratar com o contratado, exigir o cumprimento do pactuado e sugerir eventuais modiﬁcações contratuais durante toda a sua vigência.
12.5.

São atribuições do Gestor do Contrato:
a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos hábeis de subs tuí-los, e seus eventuais
aditamentos, de modo a garan r a qualidade dos produtos fornecidos e o ﬁel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;
b) Coordenar a a vidade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a
tomar conhecimento;
c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo contratual;
d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas ﬁscais atestadas pelo Fiscal do Contrato;
e) Comunicar e jus ﬁcar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:
- alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualita va ou quan ta vamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuﬁciente para atender as
expecta vas de u lização;
- rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da administração;
- abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 (sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inequação ou
insuﬁciência do atual para atender as expecta vas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a administração;

f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término contratual,
da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas jus ﬁca vas;
g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da CONTRATADA referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-ﬁnanceiros;
h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de
acompanhamento com vistas à expedição dos respec vos atestados ou instrumentos correlatos;
i) No ﬁcar formalmente a CONTRATADA quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;
j) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de no ﬁcada, a CONTRATADA
não apresentar solução sa sfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da contratação;
k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato, para veriﬁcar a economicidade dos preços pra cados e atestar a compa bilidade com os
preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasiões das
prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-ﬁnanceiros;
l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por mo vos técnicos ou legais jus ﬁcáveis, não puder solucionar;
m)Formalizar todo e qualquer entendimento com a CONTRATADA ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
12.6.
Designar um servidor, na condição de Fiscal do Contrato, bem como seu subs tuto, para acompanhar e ﬁscalizar a execução das cláusulas contratuais, durante toda a sua vigência,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu ﬁel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.
12.7.

São atribuições do Fiscal do Contrato:
a) O ﬁscal do contrato tem responsabilidade administra va/funcional, civil e penal sobre os atos que pra car;
b) Deve informar, à autoridade superior, qualquer registro de diﬁculdade ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações, com iden ﬁcação dos elementos
impedi vos do exercício da a vidade, além das providências e sugestões que porventura entender cabíveis;
c) Zelar pelo efe vo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a CONTRATANTE;
d) Acompanhar, ﬁscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços contratados, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o
recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento o objeto do contrato e enviar ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento
do preço ajustado, conforme deﬁnido no instrumento de contrato;
e) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, deverá consultar a área requisitante ou demandante responsável pela demanda da contratação, sobre seu
interesse da con nuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, da manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter o contrato,
bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual;
f) Elaborar nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de
Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional do Ministério da Cultura, responsável pelo Controle dos Contratos para con nuidade dos trâmites, observando-se os
prazos consignados;
g) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para con nuidade dos serviços, deverá submeter o assunto à autoridade competente da área requisitante, para
que esta promova a elaboração de novo Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova
contratação.
h) Cumpre também. Além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respec vas garan as contratuais, informar à unidade da estrutura
organizacional responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações.

13.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1.

Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e respec vo Contrato;
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13.2.
Apresentar
as
instalações
com
toda
a
infraestrutura
ate 10(dez) dias úteis após assinatura do contrato, sob pena de rescisão contratual.
13.3.

adequada,

conforme

descritas

no

item

13,

no

prazo

de

Manter as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas durante toda a vigência do Contrato;

13.4.
Responder pelas despesas rela vas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados;
13.5.
Executar os serviços de acordo com as condições e especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
13.6.

Subs tuir os periódicos entregues com eventuais defeitos que apresentem adulteração ou manuseio indevido.

13.7.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ﬁcando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
13.8.
Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais, trabalhistas e tributárias previstas na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo emprega cio com a Contratante.
13.9.
Executar o serviço de acordo com as especiﬁcações deste Termo de Referência e do contrato, sendo que qualquer solicitação de mudança e qualquer esclarecimento adicional
deverão ser formulados por escrito, devidamente fundamentados, ao Ministério da Cultura.
13.10.

Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços.

13.11.

Manter durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigida;

13.12.
Referência;

Possuir condições adequadas para realizar as entregas dos jornais e revistas, sejam eles diários, semanais ou mensais, em tempo hábil, nos locais especiﬁcados nesse Termo de

13.13.

Responsabilizar-se a entregar os jornais e revistas embalados adequadamente;

13.14.

Providenciar a imediata correção das deﬁciências apontadas pelo Ministério da Cultura quanto à execução do serviço.

13.15.
Fornecer as senhas de acesso online dos respec vos jornais e revistas, conforme quan ta vo informado no 1.1 desse Termo de Referência, mediante pedido do ﬁscal do
contrato, contados a par r da assinatura do Contrato;
13.16.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, comprovante de execução dos serviços ao ﬁscal do contrato.

13.17.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a ﬁscalização ou ao acompanhamento realizado pelo Ministério da Cultura.
13.18.
Indicar um responsável, para representá-la administra vamente, durante toda a vigência do contrato sem ônus adicional para o Ministério da Cultura, devendo, para isso, fornecer o
nome, telefone e endereço de e-mail do responsável pelos atendimentos.
13.19.

Suporte Técnico para acesso online de revistas e jornais:

13.19.1.

A CONTRATADA deverá disponibilizar o contato e informações sobre o serviço de suporte técnico para acesso online;

13.19.2.

O suporte deverá ser dado pessoalmente, por telefone ou e-mail, no prazo de até 1 (um) dia ú l, a contar do recebimento do pedido, que poderá ser por telefone ou por e-mail.

13.20.

Realizar as entregas dos jornais e revistas dentro da periodicidade e dos parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência.

13.21.
Prestar os serviços nos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, ﬁscalizando regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para
veriﬁcar as condições em que o serviço está sendo prestado.
13.22.
Contrato.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários aos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

13.23.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta
não seja sa sfatório para ao atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 8.666, de 1993.
13.24.
Durante e após a vigência do Contrato, obriga-se a manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que tulo for, sendo a
CONTRATADA, em qualquer circunstância, neste par cular, considerada como única exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a CONTRATANTE venha a arcar,
em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.
13.25.
Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto desse Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas a vidades, vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE.
13.26.
Fornecer, sem ônus adicionais, uniformes completos aos funcionários destacados para a prestação dos serviços, bem como todos os equipamentos de proteção individual e cole va
sempre que necessários à execução dos serviços.
13.27.
Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis e regulamentos aplicáveis. É
obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos disposi vos legais,
sejam atribuídas à Administração Pública.
13.28.
Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só será admi da com o consen mento prévio e por escrito, do
CONTRATANTE.
13.29.

Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a vidades objeto do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

13.30.
Dar ciência, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, de qualquer anormalidade que veriﬁcar na execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE.
13.31.
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos serviços realizados e, também, das demais informações internas do CONTRATANTE, a que ver
acesso e conhecimento;
13.32.
Prestar qualquer po de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os serviços contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito
entendimento do objeto do Contrato.
13.33.

Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições de serviços constantes deste Termo de Referência;

13.34.

Informar imediatamente à ao Fiscal do contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer durante a execução dos serviços contratados;

13.35.
13.36.

Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à Segurança Pública.

13.37.

Somente iniciar qualquer serviço depois de aprovado e autorizado pelo Fiscal do Contrato.

14.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1.
A execução dos serviços será ﬁscalizada por servidor, na condição de representante da CONTRATANTE, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a ﬁel e
correta execução para ﬁns de pagamento.
14.2.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, perante a CONTRATANTE ou, a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita ﬁscalização por parte da
CONTRATANTE, a qualquer hora, em todas as etapas.
14.3.

A presença da ﬁscalização da CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

14.4.
O ﬁscal do contrato deverá sustar, recusar, mandar realizar os serviços, quando executados em desacordo com as especiﬁcações técnicas e as recomendações deste Termo
de Referência e seus anexos.
15.

PAGAMENTO

15.1.
O pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados
e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.
15.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 10
(dez) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 8.666, de 1993.
15.3.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data ﬁnal do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

15.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à veriﬁcação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efe vamente prestados e aos materiais empregados.
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15.5.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per nentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
15.6.

Nos termos IN SEGES/MPDS nº 05/2017, o órgão ou en dade poderá ainda:

15.6.1.

nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, reter a garan a prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria; e;

15.6.2.
nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais
créditos existentes em favor da contratada decorrentes do contrato;
15.6.3.
Se a multa for de valor superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
15.7.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento

15.8.

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

15.9.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
15.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quando à
inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para quem sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus
créditos.
15.11.
Persis ndo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias a rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.
15.12.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação
junto ao SICAF.
15.13.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
15.14.

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

15.14.1.
A CONTRATADA regularmente optante pelos Simples Nacional não será a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ﬁcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que faz jus o tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.
15.15.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação
ﬁnanceira devida pela CONTRATANTE, entre data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte forma:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias em que a data prevista para pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)/365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

16.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.

Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,de 2002, a CONTRATADA que:

16.1.1.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

16.1.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3.

Fraudar na execução do contrato;

16.1.4.

Não man ver a proposta;

16.1.5.

Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.6.

Cometer fraude ﬁscal;

16.2.

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.2.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiﬁca vos para a CONTRATANTE;

16.2.2.

Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injus ﬁcado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias.

16.2.3.

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4.

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.5.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
2 (dois) anos;
16.2.6.

Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
16.3.

Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

16.4.

Tenha sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio doloso, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.

Tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

16.6.

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.

16.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
16.8.
Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE, observando o princípio da proporcionalidade.
16.9.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

17.1.
A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garan a, no valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garan a prevista no Ar go 56, § 1º da Lei n.º 8.666/93.
17.2.
A garan a será res tuída automa camente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do ﬁnal da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras
hipóteses de ex nção contratual previstas em Lei.
17.3.
Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no Ar go 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo
adi vo, providenciar a devida renovação da garan a prestada, tomando-se por base o valor do contrato.
17.4.
Nas hipóteses em que a garan a for u lizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para
reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a
CONTRATADA deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, recompor o valor total dessa garan a, sob pena de aplicação da penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de
comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante jus ﬁca va apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.
18.

RESCISÃO
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A rescisão deste contrato se dará nos termos dos Ar gos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

18.2.
No procedimento que visa à rescisão do contrato será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, mo vadamente, providências acauteladoras.
19.

DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA AO VALOR DO LANCE VENCEDOR

19.1.
A proposta de preço, ajustada ao valor do lance vencedor, a ser apresentada pela licitante vencedora deverá seguir a forma deﬁnida em Edital, sugerindo-se a apresentação dos
demonstra vos de Preço Global e de Preços Unitários, na forma do disposto em anexo deste Edital.
20.

SUBCONTRATAÇÃO

20.1.

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência.

20.2.

A fusão, cisão ou incorporação somente serão admi das, após analise e consen mento prévio e por escrito da CONTRATANTE, e desde que não afetem a boa execução do objeto.

20.3.

Será aceita a par cipação de coopera vas e consórcios no intuito de ampliar a compe

21.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

vidade e por não haver impedimento legal.

21.1.
O prazo de vigência do Contrato será 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a par r da data
es pulada no contrato, de acordo com o disposto no art. 57, da Lei nº. 8.666/1993.
21.1.1.
Para a aquisição pretendida será formalizado um Contrato Administra vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan as, obrigações e responsabilidades entre as
partes, em conformidade com este Termo de Referência e da proposta de preços da(s) licitante(s) vencedora(s).
21.2.

A assinatura do contrato está condicionada à veriﬁcação da regularidade da habilitação parcial do licitante vencedor no SICAF e CADIN.

21.3.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classiﬁcação, para
assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos.
22.

REAJUSTE

22.1.
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contato a par r da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do IGP-M – Índice Geral de Preços – Mercado, publicado pela revista – Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que passe a subs tuí-lo.
22.2.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.

23.

DOS CUSTOS ESTIMADOS

23.1.
Os custos es mados para execução do objeto do presente Termo de Referência serão deﬁnidos por ocasião da pesquisa de preços de mercado a ser realizada pela Coordenação de
Documentação e Informação - CODIN..
24.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

24.1.
As despesas rela vas à contratação para o presente exercício ocorrerão por conta dos recursos especíﬁcos no Orçamento Geral da União consignado ao Ministério da Cultura e
indicados na Nota de Empenho e no Contrato.
24.2.
Para os exercícios subsequentes, os recursos necessários serão inseridos na programação desta Unidade, para elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e indicar-se-ão os
créditos em empenho para sua cobertura mediante termo adi vo.
25.

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

25.1.
Será u lizada a metodologia descrita neste Termo de Referência para a avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA no decurso da execução do contrato, conforme
especiﬁcações obrigações e cumprimento dos prazos e de todas as exigências constantes deste instrumento e considerados aceitos, mediante aceite e atesto pelo ﬁscal do contrato na respec va
Nota Fiscal.
26.

DO MODELO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

26.1.

O modelo de proposta comercial, para ﬁns de balizamento da licitação está discriminado no Anexo I deste Termo de Referência.

27.

DO FORO

27.1.

O foro para dirimir questões rela vas ao presente Edital será o da Jus ça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

(assinado eletronicamente)
MARCK ANDERSON DA SILVA GUSMÃO GALVÃO
Chefe de Divisão de Protocolo
De acordo,
(assinado eletronicamente)
ADLEIDE CATARINA FALCÃO
Coordenador de Documentação e Informação

De acordo, aprovo o Termo de Referência.

(assinado eletronicamente)

VANDEIR LUIZ DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por Marck Anderson da Silva Gusmão Galvão, Chefe de Divisão, em 29/11/2017, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.

Documento assinado eletronicamente por Adleide Catarina Falcao, Coordenador (a), em 29/11/2017, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30,
inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.

Documento assinado eletronicamente por Vandeir Luiz da Silva, Coordenador-Geral de Licitações, Contratos e Recursos Logísticos, em 29/11/2017, às 11:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 0432173 e o código CRC AFBC3BB0.

ANEXO I- MODELO DE PROPOSTA

TABELA A - JORNAIS DE SEGUNDA A SÁBADO
Tipo

(A)

B = A*26

(C)

(D) = (B) * (C)

(E)

(F) = 4 * (E)

Jornal

Segunda a
Sábado (Qtd Diária)

Segunda a Sábado
(Qtd Mensal)

VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

QTD Mensal
* VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

VALOR
ACESSO
ON LINE
(LOGINS E
SENHAS)

QTD de Acesso On-Line (4 acessos para
cada jornal) * VALOR

Correio
Braziliense

4

104

O Globo

4

104

Folha de São
Paulo

4

104

Estado de
São Paulo

4

104

Valor
Econômico

4

88

(G) = (D) + (F)
Valor
Total Mensal

(H) = (G) *
12
Valor Total
Anual

TOTAL
TABELA B - JORNAIS DE DOMINGO
(I)

(J) = A * 4

(K)

(L) = (J) * (K)

(M) = (J)*12

-

-

-

VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

Valor Mensal =
QTD Mensal
* VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

Valor Total Anual (Valor mensal
* 12)

-

-

-

Jornal

Domingo

Domingo (Qtd
mensal)

Correio
Braziliense

4

16

-

-

-

O Globo

4

16

-

-

-

Folha de São
Paulo

4

16

-

-

-

Estado de
São Paulo

4

16

-

-

-

Valor
Econômico

4

16

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
TABELA C - REVISTAS
(N)

Revista

Qtd. Mensal

(O)

(P) = 4 * (O)

(Q)

(R) = 4 * (Q)

(S) = (P) + (R)

(T) = (S) * 12

-

Valor Unit. Capa

Valor Mensal =
QTD Mensal
* VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

VALOR
ACESSO
ON LINE
(LOGINS E
SENHAS)

Valor Mensal = Qtd de Acesso
On-Line * VALOR

Valor Total Mensal

Valor Anual

-

Veja

16

-

ISTO É

16

-

Época

16

-

Carta Capital

16

TOTAL

-

Valor
TABELA A - JORNAIS DE SEGUNDA A SÁBADO
TABELA B - JORNAIS DE DOMINGO
TABELA C - REVISTAS
TOTAL
DESCONTO (%)
TOTAL COM DESCONTO

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e
administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos
eventualmente concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:
Razão Social: _____________________________________
CNPJ/MF: _______________
Endereço: __________________________________________
Tel/Fax: _______________
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CEP: ____________________
Cidade: __________________________ UF: __________
Banco: ______________ Agência: _______________ c/c: _____________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________
CEP:__________________Cidade:_______________________UF:_______
CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________
Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________
Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________

Local e data.
Identificação e assinatura.

ANEXO II- PLANILHA DE PREÇOS

TABELA A - JORNAIS DE SEGUNDA A SÁBADO
Tipo

(A)

B = A*26

(C)

(D) = (B) * (C)

(E)

(F) = 4 * (E)

Jornal

Segunda a
Sábado (Qtd Diária)

Segunda a
Sábado (Qtd Mensal)

VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

QTD Mensal
* VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

VALOR
ACESSO
ON LINE
(LOGINS E
SENHAS)

QTD de Acesso On-Line (4 acessos para
cada jornal) * VALOR

Correio
Braziliense

4

104

O Globo

4

104

Folha de São
Paulo

4

104

Estado de
São Paulo

4

104

Valor
Econômico

4

88

(G) = (D) + (F)
Valor
Total Mensal

(H) = (G) *
12
Valor Total
Anual

TOTAL
TABELA B - JORNAIS DE DOMINGO
(I)

(J) = A * 4

(K)

(L) = (J) * (K)

(M) = (J)*12

-

-

-

VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

Valor Mensal =
QTD Mensal
* VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

Valor Total Anual (Valor mensal
* 12)

-

-

-

Jornal

Domingo

Domingo (Qtd
mensal)

Correio
Braziliense

4

16

-

-

-

O Globo

4

16

-

-

-

Folha de São
Paulo

4

16

-

-

-

Estado de
São Paulo

4

16

-

-

-

Valor
Econômico

4

16

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
TABELA C - REVISTAS
(N)

Revista

Qtd. Mensal

(O)

(P) = 4 * (O)

(Q)

(R) = 4 * (Q)

(S) = (P) + (R)

(T) = (S) * 12

-

Valor Unit. Capa

Valor Mensal =
QTD Mensal
* VALOR
UNIT.CAPA
(R$)

VALOR
ACESSO
ON LINE
(LOGINS E
SENHAS)

Valor Mensal = Qtd de Acesso
On-Line * VALOR

Valor Total Mensal

Valor Anual

-

Veja

16

-

ISTO É

16

-

Época

16

-

Carta Capital

16

TOTAL

-

Valor
TABELA A - JORNAIS DE SEGUNDA A SÁBADO
TABELA B - JORNAIS DE DOMINGO
TABELA C - REVISTAS
TOTAL
DESCONTO (%)
TOTAL COM DESCONTO
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Referência: Processo nº 01400.012458/2017-18

SEI nº 0432173

Criado por 00082885184, versão 8 por 00082885184 em 28/11/2017 13:32:05.

ANEXO II AO EDITAL - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../...., QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A)
........................................................
E
A
EMPRESA
.............................................................

A União, por intermédio do(a) .................................... (órgão ou en dade pública), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no
CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de .....
de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em
observância às disposições 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 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Norma va SEGES/MPDG
nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços con nuados de fornecimento e entrega diária, inclusive nos ﬁns de semana e feriados, de jornais e revistas, versões
impressa e eletrônica, semanais ou de periodicidade maior, no Ministério da Cultura, e fornecimento de senhas de acesso online de todos os periódicos que contemplam tal funcionalidade,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
ITEM 1

LOCAL DE EXECUÇÃO

PERÍODO

Segunda a Sábado
Domingo
Gabinete do Ministro
(ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, Bloco B); Segunda a Sábado
Jornal O Globo (impresso e digital)
Domingo
ASCOM - Assessoria de Comunicação
Segunda a Sábado
Jornal Folha de São Paulo (impresso e
Social (ESPLANADA DOS
digital)
Domingo
MINISTÉRIOS, Bloco B);
Segunda a Sábado
Jornal Estado de São Paulo (impresso e
digital)
Domingo
SE – Gabinete da Secretaria-Execu va
Segunda a Sábado
(ESPLANADA
DOS
MINISTÉRIOS,
Bloco
B);
Jornal Valor Econômico (impresso e digital)
Domingo
Revista Veja (impressa e digital)
Semanal
Biblioteca
Revista ISTO É (impressa e digital)
Semanal
(ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, Bloco B);
Revista Época (impressa e digital)
Semanal
Revista Carta Capital (impressa e digital)
Semanal
Jornal Correio Braziliense (impresso e
digital)

QUANTIDADE
SEMANAL
4
4
4
4

QUANTIDADE
MENSAL
104
16
104
16
104
16
104
16
88
16
16
16
16
16

VALOR
MENSAL

VALOR ANUAL

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar de .........../......../........ até ........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con nuada;
2.1.2. .Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada jus ﬁca va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.1.8. A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade:
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Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício ﬁnanceiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a par r da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do
preço de capa das publicações.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de .............................., , no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no
Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017
.
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oﬁcial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de .................. - Jus ça Federal.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
12-
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