Pregão Presencial N° 008/2019

A Fundação Assis Chateaubriand, inscrita no CNPJ sob o n° 03.657.848/000186, com sede no SIG/SUL Quadra 02, Nº 340, Bloco 01, Térreo, Brasília/DF, de acordo
com o que dispõe o Regulamento de Contratação da FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND,
publicado no DOU nº 128, de 07 de julho de 2010, p. 192, registrado no Cartório do 1o.
Ofício de Títulos e Documentos do DF sob o número 822963 e aprovado pelo Ministério
Público do DF em 03 de novembro de 2011, com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e valendo-se
subsidiariamente das normas contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, nas
condições previstas neste Edital e seus Anexos torna pública a realização de certame
licitatório, na modalidade pregão presencial, para a formação de uma Ata de Registro de
Preços.

DA SESSÃO:

DIA: 20 de março de 2019
HORÁRIO:
Todos os envelopes devem ser entregues lacrados na sede da FAC as 08:30 horas
(horário de Brasília/DF)
Início do Pregão: 10:00 horas (horário de Brasília/DF)
LOCAL: SIG Quadra 02 Lote 340 Bloco - Brasília/DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.facbrasil.org.br/licitacoes
VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 99.885,35 (noventa e nove mil oitocentos e oitenta e cinco
reais e trinta e cinco centavos).

1. DO OBJETO
1.1.

O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual e futura

contratação de prestação de serviços/aquisição, conforme especificações constantes no
Termo de Referência, anexo I deste Edital.
1.2.

A licitação formada por 8 (oito) lotes contendo 22 (vinte e dois) itens no total,

conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo oferecer proposta para todos
os itens que compõem cada grupo, conforme o Modelo de Proposta, anexo II deste Edital.
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2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
2.1.

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja

compatível com o objeto desta licitação.
2.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.2.1.

Proibidos

de

participar

de

licitações

e

celebrar

contratos

administrativos, na forma da legislação vigente;
2.2.2.

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com

poderes

expressos

para

receber

citação

e

responder

administrativa

ou

judicialmente;
2.2.3.

Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre

si;

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
3.1.

Qualquer

irregularidade

cidadão

na

é

parte

aplicação

do

legítima

para

Regulamento

de

impugnar

o

presente

Contratações

da

Edital,

Fundação

por
Assis

Chateaubriand ou por infração aos princípios regentes do processo licitatório extraídos da
Lei nº 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação
3.2.

A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada

na forma e nos prazos previstos no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, devendo
ser dirigido e entregue diretamente ao Presidente da Comissão responsável pelo certame.
3.3.

Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser dirigidos ao Presidente

da Comissão do certame, devidamente digitado e assinado pelo representante legal da
licitante.
3.4.

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

realização do certame. Caso a decisão não possua o poder de modificar substancialmente
a formulação das propostas a serem apresentadas, não representando, pois, uma
inovação e sim esclarecimento, não se fará necessário o adiamento da abertura da
sessão.
3.5.

A participação no certame licitatório, sem que tenha sido tempestivamente

impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados, das
condições neste estabelecidas.
3.6.

As

respostas

às

impugnações

e

aos

esclarecimentos

solicitados

serão

disponibilizadas no site: www.facbrasil.org.br/licitacoes.
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4. DOS ENVELOPES
4.1.

O interessado ou seu representante legal deverá apresentar-se, na data, hora e

local estipulado neste instrumento convocatório, munido dos seguintes documentos:
a) Envelope nº 1 - Documentação de Credenciamento;
b) Envelope nº 2 – Proposta de Preços;
c) Envelope nº 3 – Documentos Habilitatórios.

4.2.

Os documentos a serem apresentados deverão:

a) Ser apresentados em cópia, devendo o licitante levar os documentos originais ou
autenticados somente para conferência da Comissão de Licitação, caso se faça necessário.
b) Serão

aceitos

devidamente

documentos

regulamentada

retirados

pela

via

autoridade

Internet,

cuja

competente,

extração

sendo

que

encontra-se
entrega

de

documentos falsos ensejará em aplicação das sanções civis e penais cabíveis.
c) Ser, preferencialmente, encadernado ou grampeados, de modo a não conter folhas
soltas, sem emendas, acréscimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em
uma única via, sem borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes ou
não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
d) Ser entregues à Comissão com antecedência mínima de 1h30 (uma hora e meia) da
abertura do pregão.

4.3.

Nenhum documento poderá ser substituído ou acrescentado durante a sessão, salvo

hipóteses contidas nos itens 9.4 e 9.6.1 deste edital.

5. DO ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO
5.1.

A licitante deverá apresentar obrigatoriamente todos os documentos referentes a

Documentação de Credenciamento em envelope lacrado, tendo na parte frontal os
seguintes dizeres: À FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
ENVELOPE Nº 1 – CREDENCIAMENTO
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, CONSTANDO: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO)

5.2.

A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da

Comissão com apenas um representante, devidamente identificado e credenciado, o qual
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
5.2.1.

O Credenciamento será efetuado da seguinte forma:
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a) Carta ou Procuração por instrumento público ou particular,
assinado

por

seu

representante

legal

constituído, com

firma

reconhecida e registrada em cartório, atribuindo-lhe poderes para
praticar todos os demais atos do certame. (Em se tratando de sócio,
proprietário

ou

dirigente

da

empresa

proponente,

torna-se

dispensável o presente documento). Modelo 2 anexo
b) Estatuto ou Contrato Social em vigor (Em se tratando de
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, o Estatuto
ou Contrato Social em vigor deverá ser acompanhado de documento
de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil,
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício; Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro
ou

autorização

para

funcionamento,

expedido

pelo

órgão

competente, quando a atividade assim o exigir).
c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ; Comprovante de registro de empresas mercantis ou
de registro civil de pessoas jurídicas)
d) Cédula

de

Identidade

ou

documento

equivalente

do

representante.
OBS.: Os documentos não precisam ser autenticados, podendo ser
apresentadas

cópias

simples,

desde

que

acompanhadas

do

documento original ou autenticado para eventual verificação, caso
se faça necessário.
5.2.2.

A exigência contida nas alíneas “b” e “c” tem por objetivo verificar a

compatibilidade entre o ramo de atividade da licitante e o objeto licitado, a fim de
evitar a continuidade do certame com empresas que não cumprem os requisitos
exigidos no presente Edital.
5.3. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante
retirar os documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de
proposta e/ou de habilitação para providenciar as cópias e complementar a documentação
para o credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos envelopes, não sendo
permitida a inclusão de novos documentos em quaisquer envelopes.
5.4. A

licitante descredenciada encontrar-se-á

impedida

de

manifestar-se

nas

fases

seguintes, o que não a impede de recorrer da decisão que rejeitou seu credenciamento,
devendo manifestar imediata e motivadamente o interesse recursal ao final da sessão.
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6. DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS” E “HABILITAÇÃO”.
6.1.

A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” e

“Habilitação” será pública, em conformidade com este Edital e seus anexos.
6.2.

Na data e hora agendadas, constantes do Preâmbulo do presente Edital, o

interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto ao Presidente da
Comissão na forma do item 5.
6.3.

Aberta a sessão, não mais serão admitidos novos proponentes.

6.4.

A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de

transcrição, desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o
andamento do processo, não será motivo para exclusão do procedimento licitatório.
6.5.

Os envelopes deverão ser apresentados à Comissão com antecedência mínima de

1h30 (uma hora e meia) da abertura do pregão.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.

Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente em envelope lacrado, tendo

na parte frontal os seguintes dizeres: À FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, CONSTANDO: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO)

7.2.

A Proposta de Preços deverá ser apresentada seguindo o modelo do presente Edital

(anexo II) impressa por qualquer processo eletrônico, sem cotações alternativas,
emendas, rasuras ou entrelinhas e, vistada em todas as folhas, sendo a assinatura na
última folha. E dela deve constar:
a) razão social, endereço, telefone para contato, e-mail, indicação
do CNPJ e dados bancários – banco, agência e respectivos
códigos e número da conta corrente;
b) descrever detalhadamente as especificações do objeto de forma
clara e nas características técnicas necessárias;
b.1.) Quando exigido no Termo de Referência (anexo II), a
licitante deverá especificar do produto ofertado sua marca,
modelo,

procedência

e

outros

elementos

que

de

forma

inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas,
de forma a comprovar que o produto atende as exigências da
legislação em vigor. A indicação da marca tem por objetivo aferir
de plano a qualidade do produto oferecido, e sua omissão na
proposta servirá como critério de desempate, podendo ser ainda

5

convertido o julgamento em diligência no caso de dúvida acerca
do produto oferecido.
c) Prazo de entrega / prestação dos serviços, não podendo ser
superior ao exigido no Termo de Referência – TR – Anexo I;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da sessão.

7.3.

Todas as despesas necessárias à execução do objeto, incluindo-se: carga,

transporte e descarga, montagem e desmontagem, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, tributos, tarifas, emolumentos, licenças, seguro em geral, bem como
encargos decorrentes

de

fenômenos

de

natureza

infortunística,

trabalhista,

responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à FAC e/ou terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execução do objeto, dentre outras, são de
responsabilidade da proponente.
7.4.

O Presidente da Comissão verificará, de imediato ou oportunamente, se as referidas

Propostas de Preços encontram-se substancialmente adequadas aos termos do Edital,
sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
7.5.

Havendo discrepância entre o valor indicado em algarismos e por extenso,

prevalecerá este último. Da mesma forma, se houver discrepância entre o valor unitário e
o total, prevalecerá o menor valor cotado.
7.6.

Para efeito de comparação e avaliação dos custos, os erros aritméticos e de

indicações básicas, porventura detectados, desde que não constituam desvios materiais ou
restrições, poderão ser corrigidos e ajustados para efeito de regularização.
7.7.

A licitante que não concordar ou não atender o prazo avençado pelo Presidente da

Comissão para a correção, ou apresentação de nova proposta readequada, terá sua
proposta desclassificada.
7.8.

Serão desclassificadas as Propostas que:
7.8.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;
7.8.2. Apresentarem quantias irrisórias ou de valor zero, incompatíveis com a
prática de mercado;
7.8.3. Não atendam integralmente às exigências deste Edital e de seus Anexos.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1.

Com

vistas

à

habilitação

na

presente

licitação,

os

proponentes

deverão

obrigatoriamente apresentar em envelope lacrado, contendo na parte frontal os seguintes
dizeres: À FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, CONSTANDO: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO)

8.1.1.

Os

documentos

de

Habilitação,

conforme

abaixo

relacionados,

deverão ser apresentados em uma única via e, preferencialmente, deverá ser:
numerada, acompanhada de folha de rosto indicando o número da página onde o
documento acha-se inserido, em envelope lacrado, identificado com o nº 03,
devendo conter a documentação abaixo relacionada, que devem estar dentro do
prazo de validade vigente.
8.1.2.

A documentação de Habilitação deverá:
a) estar em nome da licitante (matriz ou filial); e,
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente.

8.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição (CF/DF) no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
ao estabelecimento do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o
objeto deste certame;
b) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais /
municipais / distrital relativamente à sede ou domicílio do proponente; emitida pela
Secretaria da Fazenda – CND GDF
c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União – INSS;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
f) Apresentação de atestado que comprove a capacidade de executar o objeto do presente
Edital, sendo permitida a apresentação de até 3(três) atestados.

8.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.3.1

A empresa deverá apresentar Carta, assinada por Sócio, ou pessoa

legalmente habilitada, claramente afirmando que: (MODELO 1 do anexo):
a)

Encontra-se ciente

das condições da

licitação, assumindo

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os
documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações
complementares solicitadas pelo Presidente da Comissão;
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b) Não se encontra inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar
e contratar, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei
nº 8.666/1993;
c) Não existe no quadro funcional do proponente, funcionário menor
de 18 anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou funcionário menor de 16 anos, a não ser na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do art. 7o, inciso XXXIII,
da Constituição Federal, e art. 27, inciso V, da Lei Federal nº
8.666/1993.

8.3.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar
em nome da licitante e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e endereço
respectivo, bem como indicar de forma clara e precisa o signatário da declaração.
8.3.3. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serão inabilitadas,
ressalvadas as prerrogativas descritas nos itens 9.4 e 9.6.1.
8.3.4. O envelope de Habilitação desta licitação que não for aberto ficará em
poder do Presidente da Comissão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data de publicação do resultado da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do
mesmo.

9. DA SESSÃO DE JULGAMENTO
9.1. Os participantes do Pregão deverão comparecer com antecedência mínima de 10
(dez) minutos do horário previsto para o início da sessão.
9.1.1. Nas sessões de licitação, além do Presidente da Comissão, somente os
representantes credenciados terão direito de usar a palavra, analisar e rubricar a
documentação e as propostas dos demais licitantes, assinar a Ata e desistir ou
requerer prazo para interposição de recursos.
9.2. O Presidente da Comissão declarará aberta a sessão na data e hora pré-definidas no
Edital, não cabendo mais apresentação de envelopes.
9.3. Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos e
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Presidente da Comissão, Equipe
de Apoio e pelos representantes das licitantes.
9.4. O Presidente da Comissão poderá diligenciar os autos, em qualquer fase, para
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emissão de parecer técnico ou jurídico.
9.5. Todos os envelopes devem ser entregues na sede da Fundação, ao Setor de
Contratos, devidamente lacrados, até 30 minutos que antecedem ao horário da abertura
da licitação.
9.6. Após abertura das Propostas de Preços, as mesmas serão rubricadas pelo Presidente
da Comissão, membros da Equipe de Apoio e representantes credenciados.
9.6.1. A critério do Presidente da Comissão, a sessão poderá ser suspensa a fim
de melhor analisar os documentos apresentados, sendo que o resultado será
informado aos licitantes via ofício / e-mail e publicado no sítio eletrônico da
Fundação Assis Chateaubriand.

10. DA FASE DE LANCES
10.1. O Presidente da Comissão classificará a proposta de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores superiores em até 15% (quinze por cento) àquela de menor
valor, para participarem dos lances verbais.
10.1.1. Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições
definidas, o Presidente da Comissão classificará as melhores propostas, até o
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas apresentadas. Caso haja
empate, as Propostas com preços empatados serão classificadas para a fase de
lances verbais.
10.2. Iniciada a fase de lances verbais, com um mínimo de 3 (três) empresas, o
Presidente da Comissão colherá os lances sucessivos das empresas participantes,
verificando sucessivamente se desejam reduzir o valor da última proposta apresentada;
10.3. A não apresentação de lance verbal em uma oportunidade não impede a empresa de
apresentar novo lance, na rodada imediatamente subsequente;
10.4. A não apresentação de lance em duas rodadas sucessivas importa em imediata
desclassificação da licitante;
10.5. A existência de somente 2 (duas) empresas habilitadas para apresentação de
propostas não inviabiliza o início da fase de lances.
10.6. Estabelecida a proposta vencedora, o pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação
poderá negociar diretamente com o proponente para a obtenção do melhor preço.
10.7. Após finalizada a fase de lances e alcançado o melhor preço, o pregoeiro/Presidente
da Comissão de Licitação promoverá o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência de classificação do
certame, a serem convocados para assinar o contrato nos termos da proposta vencedora,
no caso de ulterior cancelamento da ata firmada.
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11. DO JULGAMENTO
11.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR LOTE.
11.1.1 - a cotação apresentada pelos fornecedores deverá respeitar o valor máximo
unitário indicado no Termo de Referência anexo.
11.1.2 - na hipótese em que a proposta com o menor valor global/lote contiver
item(ns) que ultrapasse(m) o valor máximo unitário estipulado, abrir-se-á prazo de
24h/48h para a adequação da planilha, sob pena de desclassificação.
11.2. Logo após a abertura dos envelopes de Habilitação, a critério do Presidente da
Comissão, a sessão poderá ser suspensa a fim de melhor analisar os documentos
apresentados, informando o resultado diretamente aos licitantes, via ofício / e-mail e
publicado no sítio eletrônico da Fundação Assis Chateaubriand.
11.3. Ocorrendo a suspensão ou havendo solicitação de prazo recursal, os envelopes
contendo os documentos de Habilitação serão rubricados pelo Presidente da Comissão,
membros da Equipe de apoio e pelos representantes das licitantes presentes, ficando sob
os cuidados do Presidente da Comissão até posterior julgamento.
11.4. A licitante a partir do momento que for classificada como detentora da Proposta de
Menor Preço deverá apresentar na sede da FAC no prazo improrrogável de até 5 (cinco)
dias úteis uma amostra dos itens licitados dos quais tenha vencido o certame.
11.5. Se o detentor da melhor proposta tiver os produtos apresentados como amostra
considerados pela comissão da FAC em desacordo com o solicitado no Termo de
Referência e seus Anexos o Presidente da Comissão procederá a DESCLASSIFICAÇÃO da
licitante e à habilitação da licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse
procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma Proposta e Habilitação
que atendam o Termo de Referência, para declarar a licitante vencedora.

11.6. No caso de DESCLASSIFICAÇÃO de todas as propostas ou INABILITAÇÃO de todas
as licitantes, o Presidente da Comissão poderá convocar todos os proponentes para, no
prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, verificadas as causas que
deram motivos à inabilitação ou desclassificação, conforme o disposto no § 3º do art. 48
da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DO RECURSO
12.1. Declarado

o

vencedor,

qualquer

licitante

poderá

manifestar

imediata

e

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente.
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12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso, bem como na adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
12.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Se não reconsiderar sua decisão, o Presidente da Comissão submeterá o recurso,
devidamente informado com parecer jurídico, à consideração da autoridade superior
competente, a qual proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
12.5. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados pelo prazo de 15
(quinze) dias após o encerramento do certame.
12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicação direta aos licitantes,
via ofício ou e-mail, e publicado no sítio eletrônico da Fundação Assis Chateaubriand.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Presidente da Comissão adjudicará o objeto da
licitação

a

licitante

vencedora,

com

a

posterior

homologação

do

resultado

pela

Superintendente Executiva.
13.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Presidente da Comissão
encaminhará os autos à Superintendente Executiva para adjudicação do objeto da licitação
a licitante vencedora e homologação do procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A Ata de Registro de Preços, conforme Anexo II, terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura da Ata, período no qual o valor apresentado na proposta
deverá ser mantido inalterado, sem reajustes de qualquer tipo, sob qualquer pretexto.
14.2. Após homologação do processo de contratação, o vencedor do certame será
convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis,
a qual terá efeito de compromisso pelo período de sua validade.
14.2.1. Em caso de inobservância do presente item será(ão) aplicada(s) a(s)
sanção(ões) prevista(s) no item 17 do presente Edital.
14.2.2. É facultada à FAC a utilização da Ata de Registro de Preços, por item, ou
global, na forma do especificado no Termo de Referência.
14.2.3. Caso o adjudicatário não assine a Ata de Registro de Preços, fica facultado
à FAC convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo, nas mesmas condições da primeira colocada. Caso todas as
licitantes se recusem a assinar o contrato nos termos da proposta de menor valor,
serão convocadas na sequencia de classificação para assinatura do contrato nas
condições estabelecidas no encerramento de seu lance.
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15. DO PAGAMENTO
15.1. Todos os pagamentos serão efetuados em até 15(quinze) dias da efetiva prestação
do serviço ou entrega do produto, mediante apresentação de nota fiscal/ ou outro
documento aceito pela secretaria de Fazenda, contendo o número do termo de
colaboração, número do convênio, meta e etapa e o número do processo) a descrição
individualizada dos serviços prestados, com os respectivos preços, unitário e total.
15.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta.
15.3. Nos preços serão incluídas todas as taxas, impostos e demais encargos incidentes
sobre o objeto licitado.
15.4. A Contratada deverá indicar o nome do banco, agência e número da conta bancária
onde serão depositados os pagamentos das obrigações pactuadas em sua Nota Fiscal.
15.5. Os serviços de natureza continuada serão faturados ao final de cada mês com o total
dos serviços atestados pelo representante da FAC.
15.6. Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (s), motivada por erro ou
incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.

16. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
16.1. A empresa detentora do registro de preços deverá atender às determinações do
Termo de Referência e estar preparada para atender a FAC nas quantidades e nos prazos
determinados, a contar do recebimento da solicitação.
16.2. Todos os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados dentro do Distrito
Federal, sem qualquer ônus ou acréscimo ao valor da proposta apresentada.
16.3. Os quantitativos estimados no Termo de Referência poderão ser solicitados de forma
parcial ou única, a critério da FAC.
16.4. As solicitações de entrega de produtos ou prestação de serviços serão sempre
encaminhadas pela FAC por e-mail.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A recusa ou desistência de assinar ou executar o contrato na forma da proposta
apresentada, bem como a inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste
ato convocatório e consequente Contrato, a FAC, garantida a prévia defesa da licitante,
que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação,
poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito, quando a licitante deixar de atender
quaisquer indicações aqui constantes sem prejuízo da execução do
objeto;
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b) Multa não compensatória no percentual de 10% (dez por cento)
calculado sobre o valor global do Contrato – em caso de inexecução
total, ou do valor correspondente à parte contratual não cumprida,
em qualquer caso.
c) Rescisão do contrato, sem prejuízo da cobrança por eventuais
perdas

e

danos

excedentes

decorrentes

de

penalidade

administrativa aplicada à CONTRATANTE por órgãos com os quais
tenha firmado Convênio do qual dependa para sua fiel execução do
cumprimento das obrigações contidas na presente Ata de Registro.
d) suspensão temporária para participar de novos procedimentos
licitatórios da FAC, podendo ser aplicada permanentemente em caso
de reincidência, no caso da inadimplência prejudicar a execução do
objeto

17.2. Caso eventual penalidade não seja paga em até 15(quinze) dias da notificação
enviada pela FAC, seu valor poderá ser descontado por ocasião do pagamento posterior a
ser efetuado pela FAC.
18. HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. A FAC poderá rescindir de forma unilateral a ata de registro, no caso de
descumprimento reiterado dos prazos e condições assumidos pelo fornecedor, ou por
qualquer outro motivo relevante, objetivando a defesa do interesse coletivo, desde que
devidamente justificado e formalizado, assegurado o contraditório e ampla defesa.
18.2. Por iniciativa do fornecedor, justificadamente, com aviso prévio mínimo de 60
(sessenta) dias à FAC, prazo pelo qual permanecerá vinculado ao integral cumprimento
das obrigações assumidas. Caso a justificativa apresentada não se enquadre como caso
fortuito ou força maior, poderá a FAC aplicar as penalidades previstas neste Edital.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A participação nesta licitação implica em PLENA ACEITAÇÃO dos termos e condições
deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas.
19.2. O Presidente da Comissão poderá promover e realizar tantas sessões e diligências
quantas forem necessárias para a conclusão deste procedimento licitatório podendo,
inclusive, converter em diligência o julgamento das propostas caso entenda ser necessária
a comprovação, confirmação ou esclarecimento de alguma informação contida na
documentação recebida, em especial aquelas relacionadas ao cumprimento do objeto,
podendo exigir novos documentos tais como atestados de capacidade técnica, notas fiscais
anteriores com o mesmo objeto, etc.
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19.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, de forma excepcional, nas mesmas
condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 15% (quinze por
cento) das quantidades iniciais previstas, devendo a FAC justificar tal necessidade, sendo
permitida a renegociação de valores em caso de ganho de escala.
19.4. Alterações quantitativas que superem 15% (quinze por cento) somente poderão ser
efetivadas mediante negociação que implique em redução do valor inicialmente registrado,
não podendo superar 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos inicialmente previstos.
19.5. O Presidente da Comissão e Equipe de Apoio poderão, no interesse da FAC, relevar
omissões e/ou incorreções puramente formais nas Propostas de Preços apresentadas pelas
licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
19.6. A FAC reserva-se ao direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação,
por motivo de conveniência / oportunidade; ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, não cabendo aos licitantes o direito de indenização, a
qualquer título, salvo por serviços efetivamente prestados ou produtos já entregues.
19.7. Ë vedada qualquer alteração qualitativa dos produtos e serviços registrados na ata.
19.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão com a interpretação
da legislação própria, princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de
solicitação de parecer da Assessoria Jurídica da FAC.
19.9. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência.
Anexo II – Modelo de proposta de preços.
Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
Anexo IV – Endereço dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
Modelo 1 – Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação e aceite das
condições do Edital.
Modelo 2 – Credenciamento.
19.10. O Presidente da Comissão e sua Equipe de Apoio dirimirão as dúvidas que suscite
deste Pregão, utilizando-se, no que couber as áreas técnicas e jurídica, desde que
arguidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, na Sede
da Fundação Assis Chateaubriand, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, de segunda
a sexta-feira, ou pelo telefone (61) 3214-1305 ou via e-mail contrato@facbrasil.org.br.
19.11. É competente o Foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer litígios oriundos da
presente licitação.
Brasília /DF, 08 de março de 2019.

Eduardo Só Gay
Presidente da Comissão
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – TR
1.OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual e futura
locação/aquisição de: serviço de material gráfico, banner, troféus, medalhas, box trus
e painel de led.

2. DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

LOTE 001
MATERIAL GRÁFICO
Itens

1

Categoria

Panfletos no tamanho A5 (21 cm x 14,8cm), confeccionados em
papel couchet 180 gramas fosco, impressão em 4/1 cores, com 14
Panfleto
(quatorze) artes diferentes, fornecidas pela Contratante. Com um
Arraia
corte, será dividido em 6 partes destacáveis com picote. As
Aniversário
entregas serão feitas em locais, quantidades e momentos
diferentes
Observação:
Panfleto
Arraia
Aniversário

2

Convite
idoso
Observação:
Convite
idoso

3

4

DESCRIÇÃO

Panfleto
cursos

As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Serão o total de 14 Produções sendo a quantidade mínima
pedida de 800 panfletos.
Convite no formato de leque, tamanho 19,6cm x 25cm,
confeccionados em papel couchet 300 gramas fosco, com corte
especial, impressão em 4/1 cores, com 01 (uma) arte, fornecida
pela Contratante.
. As entregas serão feitas em locais,
quantidades e momentos diferentes

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

15800

R$ 0,51

R$
8.058,00

1264

R$ 1,50

R$
1.896,00

6000

R$ 0,55

R$
3.300,00

8500

R$ 0,74

R$
6.290,00

Produção única
Panfletos no tamanho A5 (14,8 cm x 21cm), confeccionados em
papel couchet 180 gramas fosco, impressão em 4/1 cores, com 21
(vinte e uma) artes diferentes, fornecidas pela Contratante. As
entregas serão feitas em locais, quantidades e mom

Observação: As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Panfleto
Serão total de 18 Produções, sendo a quantidade mínima pedida
cursos
de 500 panfletos produzidos.
Crachas
Crachas Tamanho 88mm x 113mm em papel, couche 120g fosco,
torce
cores 4x4, com 7 artes diferentes
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5

Observação
Crachas
Torce
Folder
captação
Observação:
Folder
captação

As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Serão o total de 7 produções sendo a quantidade mínima pedida
de 1000 crachas
Folder A4 couche 180g fosco, com uma dobra, cores 4x4, com 7
artes diferentes fornecidas pela contratante.

R$ 0,76

R$
6.080,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

25.624,00

8000

As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Serão o total de 7 produções sendo a quantidade mínima pedida
de 1000 Folder

LOTE 002
BANNER
Itens

6

Categoria

DESCRIÇÃO

Back Drop
Arraia
niver
idoso

Lona de Back Drop - (com impressão), medindo 5m x 2,5m, com
ilhos e presilhas (braçadeiras), impressão em 4/0 cores, com 16
(dezesseis) artes diferentes, fornecidas pela Contratante. Inclui
todo o material de instalação, entrega e montagem. As entregas e
montagens serão feitas em locais, quantidades e momentos
distintos.

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

16

R$ 875,00

R$
14.000,00

22

R$ 270,00

R$
5.940,00

4

R$ 600,00

R$
2.400,00

QUANTIDADE
ESTIMADA

Observação:
back Drop
Arraia
As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Aniversário Serão total de 16 Produções, sendo a quantidade mínima pedida
idoso
de 1un

7

Banner
Arraia
niver
FC

Observaçao:
Banner
Arraia
niver
FC

8

Banner
Torce

Banner
Torce

Testeira (Banner - lona) com estrutura de metal, medindo 2m x
1,5 m, com impressão em 4/0 cores, com 21 (vinte e uma) artes
diferentes, fornecidas pelo Contratante. Inclui entrega e
montagem. As entregas serão fetias em quantidades, datas e
momentos distintos.
As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Serão total de 22 Produções, sendo a quantidade mínima pedida
de 1un
Banner (lona) com impressão, estrutura de metal e pé, medindo
3m x 2 m, impressão em 4/0 cores, com 07 (sete) artes
diferentes, fornecidas pelo Contratante. As entregas serão fetias
em quantidades, datas e momentos distintos. Inclui ilhos e
presilhas. Inlcui entrega e montagem.
As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Serão total de 4 Produções, sendo a quantidade mínima pedida
de 1un

16

9

Banner
idoso

Banner
idoso

10

Banner sinalização
captação
alunos

7

R$ 200,00

R$
1.400,00

1

R$ 280,00

R$ 280,00

8

R$ 200,00

R$
1.600,00

40

R$ 35,00

R$
1.400,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

27.020,00

Produção única

Lona de Back Drop - (com impressão), medindo 2m x 2m, com
ilhos e presilhas (braçadeiras), impressão em 4/0 cores, com 1
Back Drop
encerramento (uma) arte, fornecida pela Contratante. Inclui todo o material de
torce
instalação, entrega e montagem. As entregas e montagens serão
feitas em locais, quantidades e momentos distintos.
Back Drop
encerramento
torce

11

Testeira (Banner - lona) com tripe em aluminio, medindo 2m x 1
m, com impressão em 4/0 cores, com 01 (uma) arte, fornecidas
pelo Contratante. Inclui entrega e montagem. As entregas serão
fetias em quantidades, datas e momentos distintos.

Produção única
Banner (lona), com impressão para sinalização, com tripe em
alumínio, medindo 50cm x 1m , 4/0 cores, com 8 artes. As
entregas serão fetias em quantidades, datas e momentos
distintos.

Banner sinalização
captação
alunos

12

As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Serão total de 8 Produções, sendo a quantidade mínima pedida
de 1un
Banner - (com impressão) medindo 1 m x 60 m , c/ ilhós e
presilhas, impressão em 4/0 cores, com 40 (quarenta) artes
Banner
diferentes, fornecidas pelo Contratante. Inlcui entrega e
frases torce
montagem. As entregas serão fetias em quantidades, datas e
momentos distintos.
As produções serão feitas em meses e quantidades diferentes.
Banner
Serão total de 40 Produções, sendo a quantidade mínima pedida
frases torce
de 5un
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LOTE 003
MEDALHAS / TROFEUS
Itens

14

Categoria

Medalhas de participação, para 1º, 2º e 3º lugar em acrílico, nas
cores ouro, prata e bronze, 3mm de espessura, sendo recortada a
Medalhas de laser industrial, com impressão em silk screen nas duas faces, com
premiação 1°, fita em cetim nas cores ouro, prata e bronze, (na tonalidade do
2° e 3°
acrílico) impressão em 4/4 cores, com 9 (nove) artes diferentes
fornecida pela empresa Contratante. As entregas serão feitas em
locais, quantidades e momentos distintos.
Observação:
Medalhas de
premiação 1°,
2° e 3°

15

Trofeu

Observação:
Trofeu

16

DESCRIÇÃO

Trofeu

Observação:
Trofeu

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

R$ 4,95

R$
25.740,00

22

R$ 140,00

R$
3.080,00

22

R$ 120,00

R$
2.640,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

31.460,00

5200

Produção em tres momentos/meses diferentes
Troféu em acrílico cristal com 10mm de espessura, medindo 20
cm x 20 cm. Recorte especial a laser industrial, Impressão em silk
screen, base em acrílico com 20 mm de altura e 50mm de
profundidade e 20cm de largura, impressão em 4/0 cores, com 3
(três) artes diferentes, fornecidas pela empresa Contratante. Placa
metálica de identificação (20cmx2cm) com impressão de arte
aplicada na base . As entregas serão feitas em locais, quantidades
e momentos distintos.
Produção única
Troféu em acrílico cristal 10mm de espessura, medindo 15 cm x 10
cm. Com recorte especial a laser industrial. Impressão em silk
screen, base em acrílico 20 mm de altura e 50mm de
profundidade e 20cm de largura, impressão em 4/0 cores, com 3
(três) artes diferentes, fornecidas pela empresa Contratante. Placa
metálica de identificação (20cmx2cm) com impressão de arte
aplicada na base . As entregas serão feitas em locais, quantidades
e momentos distintos.
Produção única
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LOTE 004
PLACA PÓDIO
Itens

17

Categoria

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
ESTIMADA

Placas para
pódio

Kit contendo: 3 (três) unidades de placa para pódio, para
premiação de 1º, 2º e 3º lugar, sendo as medidas: 40cm de altura
x 30 cm de comprimento, produzidas em armação tipo "A"
(cavalete) em Material resistente (Chapa de polionda,
Polipropileno ou PVC) com alça e impressão em ambos os lados,
impressão em 4/4 cores, com 3 (tres) artes diferentes, fornecida
pela Contratante. As entregas serão feitas em locais, quantidades
e momentos distintos. LICITAR SEPARADO

4

Observação:
Placas Podio

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

R$ 400,00

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

R$
1.600,00

Produção única
VALOR TOTAL MÁXIMO

1.600,00

LOTE 005
ADESIVO
Itens
18

Categoria

Adesivo
Observação:
Adesivo

DESCRIÇÃO
adesivo de pulpito 1,18 m altura x 60 largura x 40cm
profundidade, espessura minima de 10mm, fosco, 4/0 cores, arte
fornecida pela contratante. LICITAR SEPARADO

QUANTIDADE
ESTIMADA

1

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

R$ 51,35

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

R$ 51,35

Produção única
VALOR TOTAL MÁXIMO
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51,35

LOTE 006
BOX TRUSS
Itens

Categoria

19

Aluguel Box
truss

20

Aluguel Box
truss

DESCRIÇÃO
Locação de estrutura BOX Truss Q25 linha leve para instalação de
Backdrop na medida 5 m de comprimento x 2,5 metros de altura
(dimensão interna para aplicação de banner), com estrutura em
metal, pedestal. Com instalação da lona (fornecida pela
contratante) Local de entrega definido pelo Contratante. As
entregas serão feitas em locais, quantidades e momentos
diferentes
Locação de estrutura BOX Truss Q25 linha leve para instalação de
Backdrop na medida 2 m de comprimento x 2 metros de altura
(dimensão interna para aplicação de banner), com estrutura em
metal, pedestal. Com instalação da lona (fornecida pela
contratante) Local de entrega definido pelo Contratante. As
entregas serão feitas em locais, quantidades e momentos
diferentes

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

16

R$ 480,00

R$
7.680,00

1

R$ 250,00

R$ 250,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

7.930,00

LOTE 007
PAINEL DE LED
Itens

21

Categoria

DESCRIÇÃO

Aluguel Painel
de LED

Fornecimento, instalação e operação de 1 painel de LED (indoor),
no tamanho 7x3 metros, resolução alta, definição real de 10 mm
SMD, estrutura de treliça com sustentação (e aluminio),
processador de vídeo com entrada: VGA, HDMI, DVI, RCA, VÍDEO
COMPOSTO. Vetorização dos vídeos a serem passados.

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

1

R$ 5.800,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

LOTE 008
ALUGUEL DE PULPITO
Itens

Categoria

DESCRIÇÃO

22

Aluguel Pulpito

aluguel de pulpito de acrilico - para envelopar, 1,18 m altura x 60
largura x 40cm profundidade, espessura minima de 10mm

QUANTIDADE
ESTIMADA

1

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

R$
5.800,00

5.800,00

VALOR DE
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR DE
MÁXIMO
TOTAL

R$ 400,00

R$ 400,00

VALOR TOTAL MÁXIMO

20

400,00

3. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS
3.1 - Deverá ser apresentado prova, na sede da FAC, de todo o material constante desta
Ata de Registro de Preço, antes de sua execução.
3.1.1 - As solicitações de entrega de produtos serão sempre encaminhadas pela
FAC por e-mail. Após o recebimento da Ordem de Serviço já com a arte, a
CONTRATADA terá prazo de 02 (dois) dias corridos para apresentar a prova do
produto solicitado, após a aprovação terá o prazo final de 03 (três) dias úteis para
entrega total da solicitação no endereço informado para entrega.
Paragráfo único: A quantidade de produção poderá ser alterada devido a
falta de repasse do convênio.
3.1.2 – As entregas ocorrerão nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de: Ceilândia
(Parque da Vaquejada); Ceilândia (Setor “O”), São Sebastião; Sobradinho;
Estrutural e Riacho Fundo I e Samambaia, as entregas serão fracionadas, e
entregues em datas diferentes, fornecidos pela Contratante.
3.1.3 – A comprovação dos serviços deverá ser feita obrigatoriamente por meio de
recibo ou Ordem de serviço, em duas vias, sendo uma de posse da Contratante,
devidamente assinados pelas partes. Anexar essa documentação a Nota fiscal,
juntamente com as certidões negativas: CNDT – CND FGTS – CND INSS – CND
GDF.

3.2. A entrega dos materiais/serviços objeto deste projeto é de responsabilidade da
Contratada e deverá estar conforme quantitativos e especificações técnicas contidas no
Termo de Referência, devendo ser entregues nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal, em endereço a ser fornecido posteriormente pela FAC.
3.3. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou produtos em
desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do
Contrato.
3.4. Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as
especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigido em até 20 (vinte) dias, após notificação do Contratante durante a
vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

3.5 – A presente Ata de Registro de Preços, terá duração de 12 (doze) meses, a partir da
data de sua assinatura. A Contratante não se obriga a solicitar o material de uma única
vez, podendo sua entrega ser parcelada. Por se tratar de uma Ata de registro de preços a
Contratante não se obrigada a solicitar todo o material presente nesta Ata.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

Razão Social:
CNPJ:
E-mail:
Telefone:
Dados Bancários:
Prazo Máximo de Entrega:

ITEM QTDE
01

XX

CATEGORIA
XXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

XXXXXXXXXX.
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ANEXO III
MINUTA DA ATA

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

A FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND, com sede no SIG/SUL Quadra 02, Nº 340,
Bloco 01, 2º andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.657.848/0001-86, neste ato,
representada por seu Vice-Presidente Executivo, Sr. Paulo César Oliveira Marques,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s)

quantidade(s)

cotada(s), atendendo as condições previstas no

Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes do Regulamento de Contratação da
FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND, publicado no DOU nº 128, de 07 de julho de 2010, p.
192, registrado no Cartório do 1o. Ofício de Títulos e Documentos do DF sob o número
822963 e aprovado pelo Ministério Público do DF em 03 de novembro de 2011, bem como,
no que for aplicável à presenta contratação, os dispositivos da Lei nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002 e do Decreto nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e valendo-se
subsidiariamente das normas contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura

locação/aquisição de tendas, brinquedos, brigadista e limpeza, serviço médico, mestre de
cerimonias, aluguel de palco, serviço de decoração, banda, locação de ônibus/vans,
camisas, máquina fotográfica, sonorização, protetor solar, kits mesas e cadeiras, crachás,
guarda sol, data show e arbitragem, conforme especificações constantes no Termo de
Referência, anexo I do Edital de Pregão nº 008/2019, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.

O

preço

registrado,

as

especificações

do

objeto,

a

quantidade,

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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Item

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

do
TR

Especificação

Marca

Unidade Quantid Valor Un

Modelo

(se exigida (se exigido

X

Prazo

ade

garantia

no Edital) no Edital)

ou
validade

3. VALIDADE DA ATA
3.1.

A

validade

da

Ata

do(a)................................,

de

Registro
não

de

Preços

podendo

ser

será

de

12

meses,

prorrogada,

nem

a

partir
aditada

quantitativamente.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
FAC promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.2.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por

motivo superveniente, a FAC convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, a FAC poderá:
4.4.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.4.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.5. Não havendo êxito nas negociações, a FAC deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
4.6

O Registro do fornecedor será cancelado quando:
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4.6.1

descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar

superior àqueles praticados no mercado; ou
4.6.3

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo.
4.7.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item precedente será

formalizado por despacho do representante legal da FAC, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4.8.

O cancelamento da ata de registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados, sendo necessária também a emissão de parecer
jurídico obrigatório e não vinculativo.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1

As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega

e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Brasília,

de

de 2019.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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Anexo IV
Endereço dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia
QS 119 Área Especial 01, Centro Urbano. Samambaia Sul – DF
CEP: 72300-000
Centro Olímpico e Paralímpico de Riacho Fundo I
QS 16 Área Especial 'F'. Riacho Fundo I – DF
CEP: 71822-600
Centro Olímpico e Paralímpico de Ceilândia – Parque da Vaquejada
QNP 21 AE - St Habitacional Sol Nascente - Setor "P" Norte. Parque da Vaquejada –
Ceilândia
CEP: 72242-000
Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião
Quadra 02, Complexo Vivencial Esportivo, Bairro São Bartolomeu
CEP: 71692-055
Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural
Scia Área Especial 02, Setor Norte. Estrutural-DF
CEP: 71.300-000

Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O
QNO 09 – conj 01 lote 01 - SETOR O - Ceilândia - DF
CEP: 72252-090
Contato: Gerson

Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho
Quadra 02 Setor Esportivo 02 Área Especial - lote 01 a 05 SOBRADINHO
CEP: 73.010-750
Contato: Ana Luiza

Dados para faturamento:
Fundação Assis Chateaubriand
SIG – Quadra 2 – Lote 340 – Bloco 2
Brasília – DF
CEP: 70.610-901
CNPJ: 03.657.848/0001-86
CF/DF: 07.328.698/001-60
Fone: 61 – 3214-1305
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MODELO 1

DECLARAÇÕES.

A empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº ___________________,
DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, para fins
de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, estando ciente das penalidades
aplicáveis nos casos de descumprimento.
DECLARAMOS, ainda, sob as penas da Lei, que:
A) temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
do serviço e ao local de sua execução, necessárias à elaboração da proposta
comercial, assumindo total responsabilidade por esse fato do local e, não nos
encontramos impedida de participar de licitações e de contratar com a
Fundação Assis Chateaubriand em razão das penalidades, nem de fatos
impeditivos de sua habilitação.

B) Estamos cientes das condições da licitação, assumindo responsabilidade pela
autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e que
fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo Presidente da
Comissão;

C) Não nos encontramos inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar, bem como
aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993;

D) Não existe no quadro funcional do proponente, funcionário menor de 18 anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou funcionário menor de
16 anos, a não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do
art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e art. 27, inciso V, da Lei Federal nº
8.666/1993.

............................................
(data)
____________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
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MODELO 2
CREDENCIAMENTO

A

empresa.......................................................................,

CNPJ

nº

............................, com sede à .................................................................., neste
ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes
para junto à Fundação Assis Chateaubriand, para praticar os atos necessários com relação
à licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 008/2019, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e,
em especial, para este certame.

Local, data e assinatura

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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