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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
SEPN 508, Bloco A Ed. Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70740-541
Telefone: 6121053700 - h p://www.confea.org.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo nº 03471/2020
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
UASG CONFEA: 925175
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, a Gerência de Infraestrutura - GIE e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 366, de 09 de dezembro de
2020, levam ao conhecimento dos interessados que farão realizar licitação pelo Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico, po menor preço
global, em regime de empreitada por preço unitário, de acordo com o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Lei Complementar nº 123/2016, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações subsidiárias e
as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DIA: 19/04/2021
HORÁRIO: 08:30 horas (horário de Brasília-DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: h ps://www.gov.br/compras/pt-br
1.

DO OBJETO

1.1. Aquisição de água mineral, natural, potável, com e sem gás, para atender as necessidades do Confea, em Brasília - DF, conforme as especiﬁcações e condições
constantes neste Edital e seus anexos.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especiﬁcações deste objeto descritas no sistema compras governamentais e as especiﬁcações constantes deste edital,
prevalecerão as úl mas.
2.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, localizado no SEPN, Bloco A, Edi cio Confea - Engenheiro Saturnino de Brito
Filho, CEP: 70740-541.
2.2. O órgão par cipante do Registro de Preços é o Gabinete do Comandante da Marinha - Comando da Marinha.
2.3. A es ma va de quan dades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgão par cipante é a que consta do Anexo I - Termo de Referência GIE nº 6/2021.
3.

DO REGISTRO DE PREÇOS

As regras referentes aos órgãos gerenciador e par cipante, bem como a eventuais adesões, são as que constam do Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, que permite a par cipação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de cer ﬁcado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos pra cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en dade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden ﬁque incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiﬁcação no momento da habilitação.
5.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão par cipar deste Pregão interessadas 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 art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
5.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em par cipar deste Pregão deverão dispor de chave de iden ﬁcação e senha pessoal, informando-se a
respeito do funcionamento e regulamento do sistema.
5.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Confea responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.2. Não poderão par cipar deste Pregão:
5.2.1. Empresa suspensa de par cipar de licitação e impedida de contratar com o Confea, durante o prazo da sanção aplicada;
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5.2.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
5.2.3. Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
5.2.4. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
5.2.5. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
5.2.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
5.2.6.1. Entende-se por “par cipação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a par cipação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado disposi vo legal ﬁgure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.
5.2.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja per nente e compa vel com o objeto deste Pregão;
5.2.9. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
5.2.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
u lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
5.2.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de cons tuição;
5.2.12. Coopera va de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012;
5.2.13. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, em conformidade com o Acórdão nº 746/2014 - TCU - Plenário.
5.3. Como condição para par cipação no Pregão, a licitante deverá encaminhar, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:
5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;
5.3.2. que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos;
5.3.3. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus anexos;
5.3.4. que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.3.5. 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;
5.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
5.3.7. 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;
5.3.8. 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.
5.4. A declaração falsa rela va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste edital.
6.

DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa camente a etapa
de envio dessa documentação.
6.1.1. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor global da proposta, o qual incluirá todos os custos e despesas relacionadas à
execução e necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos
sociais, trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas.
6.2. As propostas ﬁcarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.2.1. Qualquer elemento que possa iden ﬁcar a licitante importa a desclassiﬁcação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
6.2.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá re rar ou subs tuir a proposta anteriormente encaminhada.
6.3. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
6.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do instrumento de contrato, ﬁca a licitante liberada do compromisso assumido.
7.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas e desclassiﬁcará, mo vadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital e seus anexos.
7.1.1. As propostas serão desclassiﬁcadas quando se opuserem a quaisquer disposi vos legais vigentes, quando forem consideradas inexequíveis, e/ou quando forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de diﬁcultar o julgamento.
7.1.2. Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeﬁcientes de produ vidade são compa veis com a execução do objeto.
7.1.3. Também será desclassiﬁcada proposta que iden ﬁque a licitante.
7.2. Somente as licitantes com propostas classiﬁcadas par ciparão da fase de lances.
8.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. O valor a ser considerado para efeito de lances é o MENOR PREÇO GLOBAL.
8.2. O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase de lances.
8.3. Iniciada a etapa compe va, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
8.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário ﬁxado e as regras de aceitação.
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8.5. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao úl mo lance ofertado e registrado no sistema.
8.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento).
8.7. Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
8.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
úl mos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.9. A prorrogação automá ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa camente.
8.11. Encerrada a fase compe va sem que haja a prorrogação automá ca pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus ﬁcadamente,
admi r o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
8.12.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar.
8.14. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden ﬁcação do detentor
do lance.
8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe
recepção dos lances.

va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a

8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par cipantes, no sí o eletrônico u lizado para divulgação.
9.

DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classiﬁcada não ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classiﬁcada, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada poderá no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do
licitante mais bem classiﬁcado e, se atendidas às exigências deste Edital, ser contratada.
9.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se
enquadram na condição prevista no caput estes serão convocados, na ordem classiﬁcatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006.
9.1.4. As propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte e pelas demais empresas deverão ser apresentadas nos mesmos moldes, sem
bene cios do Simples Nacional para ﬁns de classiﬁcação, conforme o disposto no art. 19, XXIII, da IN nº 02/2008.
9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta seção, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.
10.

DA NEGOCIAÇÃO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja ob da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital e seus anexos.
10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
10.1.2. O Pregoeiro solicitará à licitante melhor classiﬁcada que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.
10.1.2.1. Em caso de instabilidade do sistema Comprasnet que impeça o envio da proposta por meio do campo "CONVOCAR ANEXO", a proposta poderá ser
encaminhada para o e-mail licitacao@confea.org.br.
11.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa bilidade do preço
em relação ao máximo es pulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
11.2. A licitante classiﬁcada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar sua proposta adequada ao úl mo lance, devidamente preenchida na forma
do Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro.
11.2.1. Em caso de instabilidade do sistema Comprasnet que impeça o envio da proposta por meio do campo "CONVOCAR ANEXO", a proposta poderá ser
encaminhada para o e-mail licitacao@confea.org.br.
11.3. Os documentos reme dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia auten cada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
11.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassiﬁcada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
edital.
11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Confea ou, ainda, de pessoas sicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
11.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive ﬁnanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.7. Não se admi rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
11.8. O Pregoeiro poderá ﬁxar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o
compõem necessitem de ajustes aos valores es mados pelo Confea.
11.9. Não serão aceitas propostas com valores unitários e globais superiores aos es mados pelo Confea.
11.10. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis.
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11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos
na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
11.10.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes
procedimentos:
11.10.2.1. Ques onamentos junto à proponente para a apresentação de jus ﬁca vas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
11.10.2.2. Levantamento de informações junto aos órgãos públicos competentes;
11.10.2.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
11.10.2.4. Veriﬁcação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a inicia va privada;
11.10.2.5. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u lizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
11.10.2.6. Veriﬁcação de notas ﬁscais dos produtos adquiridos pela proponente;
11.10.2.7. Estudos setoriais;
11.10.2.8. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
11.10.2.9. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha para a prestação dos serviços;
11.10.2.10. Demais veriﬁcações que porventura se ﬁzerem necessárias.
11.11. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo ﬁxado ou a recusa em fazê-lo implica a desclassiﬁcação da proposta.
11.11.1. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
11.12. Será desclassiﬁcada a proposta que não corrigir ou não jus ﬁcar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
11.13. Para ﬁns de análise da proposta quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita da unidade demandante.
11.15. Se a proposta ou o lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classiﬁcação.
12.

DA HABILITAÇÃO

12.1. A habilitação das licitantes será veriﬁcada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação especiﬁcada neste edital.
12.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências.
12.2. O Pregoeiro poderá consultar sí os oﬁciais de órgãos e en dades emissores de cer dões, para veriﬁcar as condições de habilitação das licitantes, cons tuindo a
consulta meio legal de prova.
12.3. Ao Pregoeiro ou à autoridade superior é assegurado o direito de solicitar à licitante vencedora, a qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer
esclarecimentos sobre os documentos já entregues, ﬁxando-lhes prazo para atendimento.
12.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) 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:
12.4.1. Sistema Uniﬁcado de Cadastramento de Fornecedores - Sicaf;
12.4.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (h ps://cer does-apf.apps.tcu.gov.br/).
12.5. As consultas previstas na condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou ﬁlial e de seu sócio
majoritário.
12.6. Constatada a existência de sanção, o(a) pregoeiro(a) reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de par cipação.
12.7. O Pregoeiro consultará o SICAF em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e à qualiﬁcação econômica ﬁnanceira, conforme disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
12.7.1. Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões, especialmente quando a licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF;
12.7.2. Caso o(a) pregoeiro(a) não logre êxito em obter a cer dão correspondente por meio do sí o oﬁcial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido
sistema, a licitante será convocada a encaminhar, no prazo de 02 (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 microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade coopera va a elas
equiparada, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
12.8. As licitantes que não es verem cadastradas no SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão
apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualiﬁcação Econômico-ﬁnanceira, , conforme descrito nos
itens 12.9., 12.10. e 12.11 a seguir.
12.9. Habilitação Jurídica:
12.9.1. Para Empresa Individual: Registro comercial;
12.9.2. Para Sociedade Comercial: Ato cons tu vo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente e acompanhado de todas as
alterações ou da consolidação respec va;
12.9.3. Para Sociedades Por Ações: Ato cons tu vo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de
documento comprobatório da eleição dos atuais administradores e acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respec va;
12.9.4. Para Sociedades Civis: Inscrição do ato cons tu vo, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício e de todas as alterações ou da
consolidação respec va;
12.9.5. 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 a vidade assim o exigir.
12.10. Regularidade ﬁscal e trabalhista:
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12.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
12.10.2. Prova de regularidade ﬁscal com a Receita Federal, Estadual/Distrital, Municipal e Dívida A va da União;
12.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garan a por Tempo de Serviço (FGTS);
12.10.4. Prova de regularidade trabalhista (CNDT).
12.10.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade ﬁscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, restando a elas assegurada a garan a prevista no ar go 42 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
12.10.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade ﬁscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais cer dões nega vas ou posi vas com efeito de cer dão nega va.
12.10.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.11. Qualiﬁcação Econômico-ﬁnanceira:
12.11.1. Cer dão nega va de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
12.11.2. Balanço Patrimonial do úl mo exercício social exigível, apresentado na forma da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oﬁciais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão
pública de abertura deste processo licitatório;
12.11.2.1. No caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
12.11.3. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) rela va ao úl mo exercício social exigível, apresentado na forma da lei;
12.11.4. As empresas deverão complementar a comprovação da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira por meio de:
12.11.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;
12.11.4.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (A vo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor da proposta, deduzidos os insumos dos serviços;
12.11.4.3. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta; e
12.11.4.4. Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos ﬁrmados com a Administração Pública e com a inicia va privada,
vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão.
12.11.4.4.1. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas jus ﬁca vas.
12.11.5. Comprovação de patrimônio líquido no limite equivalente a 10% (dez por cento) do valor es mado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a
licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF;
12.11.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;
12.11.7. A boa situação ﬁnanceira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou
superiores a 1,00 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________ATIVO TOTAL_____________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

12.11.8. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
12.11.8.1. Caso o memorial não seja apresentado, a unidade de licitação reserva-se o direito de efetuar os cálculos;
12.11.9. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, junto aos documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
12.12. Habilitação Técnica:
12.12.1. Atestado(s) de capacidade técnica emi do(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, lavrados e assinado(s) por servidor/funcionário competente
do respec vo órgão ou empresa, que comprove(em) ter a licitante prestado serviço da mesma natureza e compa vel com objeto que se pretende;
12.12.1.1. Entender-se-á como compa vel com o objeto pretendido o atestado que demonstre que a licitante executa ou executou contrato correspondente ao
especiﬁcado no Anexo I deste edital;
12.12.1.2. Será admi do o somatório de atestados quando se referirem à execução de serviços similares e compa veis, desde que prestados simultaneamente.
12.12.2. Licença Ambiental de Operação emi da pelo IBRAM/DF;
12.12.3. Laudo emi do pelo laboratório de análise minerais - LAMIN da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM ou outro devidamente autorizado;
12.12.4. Laudo de análise microbiológica;
12.12.5. Laudo de inspeção de vigilância sanitária;
12.12.6. Registro do rótulo junto ao DNPM;
12.12.7. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando a licitante for a extratora da fonte.
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12.12.8. Os laudos deverão estar em plena validade, assinados por proﬁssionais capacitados, emi dos por órgãos habilitados, empresas idôneas, laboratórios
especializados.
12.12.9. O laudo que não especiﬁcar a validade, esta será considerada de 30 (trinta) dias após a emissão.
12.12.10. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, notas ﬁscais/faturas, notas de empenho, endereço atual do CONTRATANTE e local em que foram
prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.
12.12.11. Fica facultado ao Confea, a qualquer momento, realizar diligências, inclusive nas dependências da licitante, com o obje vo de veriﬁcar se os
atestado(s)/cer dão(ões)/declaração(ões) são adequados e atendem as exigências con das neste Edital e seus anexos.
12.12.12. Sendo iden ﬁcadas declarações ou atestados inverídicos, acarretará na desclassiﬁcação da licitante.
12.12.13. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
12.12.14. Constatado o atendimento às exigências ﬁxadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
12.13. A documentação deverá:
12.13.1. estar em nome da empresa licitante;
12.13.2. estar em plena validade na data da sessão;
12.13.3. referir-se a apenas uma das ﬁliais ou apenas a empresa matriz, ou seja, os documentos apresentados deverão referir-se a um mesmo CNPJ/MF, o qual
corresponderá àquele constante da proposta, à exceção dos documentos que só possam ser fornecidos por empresa matriz, sob pena de inabilitação ou
desclassiﬁcação.
12.14. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que ver dúvida ou julgar necessário.
12.14.1. Os originais ou cópias auten cadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Setor de Aquisições e Contratos - Setac, situado no SEPN 508,
Bloco “A”, Edi cio Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa Norte, 70.740-541, Brasília - DF.
12.14.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com
o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admi ndo complementação posterior, salvo na forma do art. 43 da Lei Complementar nº
123, de 2006.
13.

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

13.1. Até três dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, sica ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão
Eletrônico mediante pe ção a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@confea.org.br.
13.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos competentes, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da
impugnação.
13.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
13.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data ﬁxada para
abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@confea.org.br.
13.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos competentes, responder os pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado do data de
recebimento do pedido.
13.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.
14.

DOS RECURSOS

14.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e mo vada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
14.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, mo vadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
14.3. Declarada aceita a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias, para apresentar as razões de recurso, ﬁcando os demais licitantes, desde logo,
in mados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Ao pregoeiro será concedido prazo máximo de 5 dias para decidir sobre os recursos interpostos.
14.3.1. A falta de manifestação imediata e mo vada das empresas licitantes quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 14.1., importará na decadência desse
direito, ﬁcando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à empresa licitante vencedora.
14.3.2. A não apresentação das razões de recurso, em meio eletrônico, em campo próprio do sistema Comprasnet, retornará ao Pregoeiro a responsabilidade de
adjudicar o certame licitatório.
14.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insusce veis de aproveitamento.
14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
14.6. As razões e contrarrazões de recurso, bem como a decisão do Pregoeiro e da autoridade competente, deverão ser feitas em campo próprio do sistema
Comprasnet, no endereço h ps://www.gov.br/compras/pt-br.
15.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço global, proposto para o fornecimento do objeto da
licitação, desde que atendidas as especiﬁcações constantes do edital, após decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação do Ordenador de Despesas.
16.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua convocação, para
assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela ﬁxado, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
16.2. A assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços pela adjudicatária dar-se-á por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Confea.
16.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, por escrito, durante o seu
transcurso e desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito pelo Confea.
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16.4. É de responsabilidade da licitante vencedora proceder com seu cadastro como usuário externo no mencionado Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do
Confea, conforme suas normas próprias, em tempo hábil para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, acessando a página de Acesso a
Usuário Externo no link a seguir: h p://processoeletronico.confea.org.br/usuarioexterno/.
16.4.1. A liberação de acesso do usuário externo será efetuada em até 5 (cinco) dias úteis contados a par r do recebimento da documentação, que deverá seguir as
orientações con das na página de Acesso a Usuário Externo.
16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação
da licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respec vas quan dades, preços registrados e demais condições.
16.5.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na
sequência da classiﬁcação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da
Lei nº 8.666, de 1993.
16.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade de 12 (doze) meses, poderá ser u lizada por órgãos da Administração Pública que não tenham par cipado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
16.7. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
16.8. Caso haja anuência do fornecedor beneﬁciário, cada órgão usuário poderá adquirir os quan ta vos máximos, conforme legislação vigente à época, registrados
na ata de registro de preços.
16.8.1. Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação dar-se-á pela ordem de registro e na razão dos respec vos limites de fornecimento registrados na ata.
17.

DA NOTA DE EMPENHO

17.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o Confea convocará a licitante vencedora para a re rada da nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados a par r da no ﬁcação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666, de 1993 e neste edital e seus
anexos.
17.2. O prazo para re rada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito pelo Confea.
17.3. Por ocasião da re rada da nota de empenho, veriﬁcar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
17.4. Se a licitante vencedora não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, ou recusar-se, injus ﬁcadamente, a re rar a nota de empenho no
prazo estabelecido, poderá ser convocado outra licitante, respeitada a ordem de classiﬁcação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, re rar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.5. A nota de empenho vincula-se aos termos do edital e seus anexos e da proposta vencedora.
17.6. É vedada a contratação de empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da a va, ou empregado de empresa pública, ou sociedade de
economia mista, com fundamento no art. 18, inciso VIII, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015 (LDO 2015).
17.7. O Confea realizará consultas ao SICAF, CEIS, CNJ e Lista dos Inidôneos do TCU para iden ﬁcar possível impedimento para contratar junto ao poder público, antes
da emissão de nota de empenho.
17.8. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto licitado nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos, independente de sua transcrição na nota de
empenho, subs tu va do contrato.
18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Confea e será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores do Confea,
pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, sem prejuízo das demais cominações legais, nos seguintes casos:
18.1.1. Cometer fraude ﬁscal;
18.1.2. Apresentar documento falso;
18.1.3. Fizer declaração falsa;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.
18.2. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Confea e será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores do Confea,
pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, nos seguintes casos:
18.2.1. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
18.2.2. Não man ver a proposta, salvo por mo vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
18.2.3. Não re rar a nota de empenho.
18.3. A licitante será sancionada com multa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor adjudicado no caso de não re rada da nota de empenho no prazo
estabelecido.
18.4. Para os ﬁns do subitem 18.1.4., reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.5. Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garan do o contraditório e a ampla defesa, decidir pela aplicação da sanção administra va
cabível.
19.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas com a contratação de que trata o objeto correrão a cargo da conta nº 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação, do Centro de
Custo 4.01.01.02 - SAF - Superintendência Administra va e Financeira.
19.2. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respec vos Orçamentos Anuais, ﬁcando o Confea
obrigado a apresentar, no início do exercício, a respec va Nota de Empenho es ma va e, havendo necessidade, emi r Nota de Empenho complementar, respeitada a
mesma classiﬁcação orçamentária.
20.

DO FORNECIMENTO E ENTREGA DOS PRODUTOS

A entrega dos produtos ocorrerá, mediante emissão de Nota de Empenho, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da formalização do pedido pelo Confea.
21.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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21.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo.
21.2. Fica assegurado ao Confea, o direito de revogar a licitação por razões de interesses públicos, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,
per nente e suﬁciente para jus ﬁcar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
21.2.1. A anulação do Pregão induz à da nota de empenho.
21.3. É parte integrante deste Edital e seus anexos, independente de sua transcrição, a integralidade do Processo nº 03471/2020 vinculado aos termos do Pregão
Eletrônico nº 3/2021, cuja realização decorre da autorização da autoridade superior deste Conselho, e da proposta da CONTRATADA.
21.4. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência GIE nº 6/2021
ANEXO II - Modelo de Proposta
ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preço
O presente documento segue assinado pela autoridade responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno do CONFEA, cujos fundamentos passam a
integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Documento assinado eletronicamente por João de Carvalho Leite Neto, Chefe da Subprocuradoria Consul va, em 05/04/2021, às 10:40, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Janaína Fonseca Araújo, Chefe do Setor de Aquisições e Contratos, em 05/04/2021, às 10:55, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0441364 e o código CRC 39BF2C6D.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA GIE Nº 6/2021
1.

OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, com e sem gás para atender as necessidades do Confea, em Brasília - DF, mediante
Sistema de Registro de Preços, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especiﬁcações constantes neste documento.
2.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1.

Forma de realização de pedidos

2.1.1.
A CONTRATADA deverá ter ciência que, a juízo do CONTRATANTE, poderão ser realizados pedidos para entrega de parcela ou da quan dade total
prevista para cada item.
2.1.2.
mail.

Na formalização de pedidos, a Administração levará em conta o atendimento das necessidades do Confea. O pedido será realizado pelo ﬁscal por e-

2.1.3.
Es ma-se que os pedidos dos materiais de consumo serão quadrimestrais, no entanto estes podem aumentar ou diminuir de acordo com a
necessidade do Confea.
2.2.

Condições de entrega e aceitabilidade do objeto

2.2.1.
A contar do recebimento da Nota de Empenho, a CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a entrega do material, neles já computado
o tempo despendido pela CONTRATADA para a embalagem, o despacho, o transporte e outras providências que se façam necessárias com vistas à entrega dos bens.
2.2.2.
A CONTRATADA deverá considerar que o prazo de entrega se inicia às nove horas do dia ú l seguinte ao de realização do pedido e se encerra às 17h30
do úl mo dia ú l.
2.2.3.
Os bens deverão ser entregues em dias úteis, durante o horário de expediente das 8h30 às 12h e 14h às 17h30, no GIE/Almoxarifado do Confea,
localizado no SEPN 508 bloco A, Asa Norte, Brasília - DF.
2.2.4.

O descarregamento do produto ﬁcará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

2.2.5.
A CONTRATADA não poderá alegar diﬁculdade na entrega dos bens em razão de falha ou atraso nos serviços de entrega prestados por pessoal próprio
ou por terceiros.
2.2.6.
A CONTRATADA deverá fornecer somente itens produzidos em conformidade com normas e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) aplicáveis a cada produto.
2.2.7.

No ato de entrega do objeto, a CONTRATADA deve apresentar documento ﬁscal válido correspondente ao fornecimento.

2.2.8.

Nos termos dos ar gos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

2.2.8.1.
Provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, para posterior veriﬁcação da conformidade com as especiﬁcações constantes neste Termo de
Referência e na proposta pela ﬁscalização;
2.2.8.1.1. Se for constatada desconformidade dos produtos apresentados, no todo ou em parte, em relação às especiﬁcações do objeto, o FORNECEDOR deve efetuar
a troca dos produtos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação da penalidade.
2.2.8.2.
Deﬁni vamente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo de recebimento provisório, após a veriﬁcação da qualidade e
quan dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
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2.2.9.
Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo ﬁxado, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento deﬁni vo no dia do esgotamento do prazo.
2.2.10.
objeto.

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

2.2.11.

O descarregamento do produto ﬁcará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

2.2.12.
O fornecedor deve apresentar, após o recebimento deﬁni vo do objeto pela ﬁscalização, nota ﬁscal/fatura de serviços, em duas vias, emi da e
entregue ao setor responsável pela ﬁscalização, para ﬁns de liquidação e pagamento.
2.3.

Especiﬁcação e Quan dade de Produtos

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE CONFEA

QUANTIDAD

1

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 litros

unidade

200

700

2

Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafas plás cas de 500 ml

Pacote com 12 garrafas

200

50

3

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafas plás ca de 500 ml

Pacote com 12 garrafas

4.000

100

4

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em copo plás co de 200 ml

unidade

15.840

1.200

TOTAL GERAL
2.3.1.
Para as quan dades totais foi levado em consideração o consumo destes produtos no ano de 2019 conforme informado pelo responsável pelo
almoxarifado.
2.3.2.

Os produtos a serem fornecidos deverão ser de boa qualidade.

2.3.3.

Os garrafões deverão conter lacre de segurança, plás co protetor e estarem dentro da validade.

2.3.4.

Os produtos deverão estar de acordo com legislação vigente e constar o número de registro do ministério da saúde.

2.3.5.

Os produtos, na data da entrega, deverão apresentar data de validade mínima de 06 meses.

2.3.6.

Todos os produtos deverão apresentar lacre inviolável.

2.3.7.
A empresa deverá deixar, em comodato, os garrafões necessários para o fornecimento da água em garrafões de 20 litros solicitados em cada entrega,
recolhendo os recipientes vazios na entrega seguinte, e ao ﬁnal do contrato, apenas para os garrafões deixados na úl ma entrega.
3.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

3.1.
À Gerência de Infraestrutura - GIE compete, conforme o ar go 59 da PORTARIA AD Nº 364 de 28 de agosto de 2015, entre outras, conduzir as
a vidades inerentes à gestão de produtos, bens de consumo, bens patrimoniais e à manutenção predial;
3.1.1.
Em decorrência do cumprimento da missão ins tucional, o Confea realiza com frequência diversos eventos, tais como, Sessões plenárias, GT’s,
Seminários, CAA e reuniões diversas, fazendo que tenhamos um ﬂuxo grande de conselheiros e proﬁssionais do sistema nesta ediﬁcação sede.
3.1.2.
A aquisição de água mineral visa atender ao consumo de servidores colaboradores e visitantes de modo a prover a Administração de condições
mínimas com vistas a assegurar o cumprimento de a vidade essencial ao adequado desempenho de sua missão ins tucional.
3.1.3.
A aquisição faz-se necessária também para prover os edi cios do Confea, localizados no SEPN 508 bloco B e SEPN 516, de água para consumo
considerando que estas ediﬁcações não possuem ﬁltro de água.
3.1.4.
As especiﬁcações dos itens foram deﬁnidas de acordo com as contratações anteriores e solicitações em principal feitas por Conselheiros federais que
u lizam os produtos.
3.1.5.
A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preços para a aquisição está fundamentada no inciso I, c/c o inciso IV, do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013,
diante da impossibilidade de deﬁnir previamente a quan dade exata do objeto a ser adquirido, bem como pelas suas caracterís cas e natureza, haverá a necessidade
de aquisições frequentes pela Administração e de modo a evitarmos um grande volume de material no almoxarifado em virtude de sua capacidade de
armazenamento.
3.1.6.
Considerando a necessidade de suprir o consumo dos funcionários e colaboradores, bem como, de atender as sessões plenárias, eventos e reuniões do
Confea com qualidade, propiciando conforto as pessoas é que entendemos necessário a aquisição dos produtos em objeto.
4.

BEM E/OU SERVIÇO COMUM.

Sim.
5.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Não se trata de serviço con nuado.
6.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (MODALIDADE LICITATÓRIA)

6.1. Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços.
6.2. A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preços para a aquisição está fundamentada no inciso I, c/c o inciso IV, do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, diante da
impossibilidade de deﬁnir previamente a quan dade exata do objeto, bem como, a falta de local adequado para armazenagem de grande quan dade.
7.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO / ESCOLHA DO LICITANTE

Menor preço global.
8.

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.
9.

FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1. Ata de Registro de Preço - ARP.
9.2. Deverá constar do instrumento convocatório a previsão de u lização do instrumento nota de empenho para a formalização dos pedidos, em subs tuição ao
contrato, a ﬁm de dar celeridade ao processo de aquisição.
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VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

Es ma-se o valor global para a contratação de R$ 83.113,80 (oitenta e três mil cento e treze reais e oitenta centavos), conforme pesquisa de preço realizada pela
unidade demandante.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Água mineral natural, sem gás, acondicionada em
garrafão retornável de 20 litros
Água mineral natural, com gás, acondicionada em
garrafas plás cas de 500 ml
Água mineral natural, sem gás, acondicionada em
garrafas plás ca de 500 ml
Água mineral natural, sem gás, acondicionada em copo
plás co de 200 ml
TOTAL

MÉDIA

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

UNIT. MÉDIO

TOTAL MÉDIO

unidade

900

10,21

9.189,00

Pacote com 12 garrafas

250

15,00

3.750,00

Pacote com 12 garrafas

4.100

13,50

55.350,00

unidade

17.040

0,87

14.824,80

22.290

R$ 83.113,80

*O valor global considera as quan dades do Confea e da Marinha.
11.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento correrá à Conta Orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de alimentação do
Centro de Custo 4.01.01.02 - SAF.
12.

LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos/serviços deverão ser entregues na sede do Confea, localizado no SEPN 508, Bloco A, Edi cio Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa Norte,
Brasília - DF.
13.

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

13.1. A vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura pelo CONTRATANTE.
13.2. A entrega dos produtos deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis a par r da formalização do pedido.
14.

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

14.1. Atestado de capacidade técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove ter a licitante prestado serviço da mesma natureza e
compa vel com objeto pretendido.
14.2. Serão exigidos ainda os seguintes documentos:
a) Licença Ambiental de Operação, emi da pelo IBRAM/DF;
b) Laudo emi do pelo Laboratório de Análises Minerais - LAMIN da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM ou outro devidamente autorizado;
c) Laudo de Análise Microbiológica;
d) Laudo de Inspeção da Vigilância Sanitária;
f) Registro do Rótulo junto ao DNPM; e
g) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando a licitante for a extratora da fonte.
14.3. Os laudos deverão estar em plena validade, assinados por proﬁssionais capacitados, emi do por órgãos habilitados, empresas idôneas, laboratórios
especializados.
14.4. O laudo que não especiﬁcar a validade, esta será considerada de 30 (trinta) dias após a emissão.
14.5. A licitante deverá apresentar junta à proposta de preço a marca dos produtos a serem fornecidos.
15.

VISTORIA OU VISITA TÉCNICA

Não se aplicará ao objeto pretendido.
16.

AMOSTRA E/OU LAUDO TÉCNICO

Não se aplicará ao objeto pretendido.
17.

GARANTIA DO CONTRATO

Não se aplicará ao objeto pretendido.
18.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1.

Fazer cumprir ﬁelmente as cláusulas do contrato;

18.1.1.
Atestar a nota ﬁscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por descumprimento ao pactuado, no prazo de 3 (três) dias úteis após o seu
recebimento e encaminhando para pagamento, desde que cumpridas todas as exigências pactuadas;
18.1.2.
Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos estabelecidos no instrumento contratual, desde que cumpridas todas às
exigências pactuadas;
18.1.3.
Exigir o imediato afastamento e/ou subs tuição de empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça conﬁança no trato dos serviços, que
produza complicações para a ﬁscalização ou que adote postura inconveniente ou incompa vel com o exercício da função que lhe fora atribuída;
18.1.4.
necessário;

Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, solicitando os originais quando julgar

18.1.5.

Permi r acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a entrega dos produtos;

19.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1.

Cumprir e garan r o pleno cumprimento do instrumento de contrato, pra cando as melhores técnicas administra vas e operacionais de mercado;

19.1.1.

Observar as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, bem como fazer com que seus empregados os observem;

19.1.2.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus proﬁssionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou
equipamentos do CONTRATANTE, ou a terceiros;
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19.1.3.
Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da
espécie, forem ví mas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que veriﬁcados nas dependências do CONTRATANTE;
19.1.4.
Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo vos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
19.1.5.
Manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualiﬁcação exigidas na licitação;
19.1.6.
Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra va, sobre todo e qualquer assunto e documento de interesse do contratante, ou
de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratual, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta
determinação;
19.1.7.
Não reproduzir, divulgar ou u lizar em bene cio próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da
execução dos serviços, sem consen mento, por escrito, do contratante;
19.1.8.
aplicáveis;

Fornecer os produtos obedecendo rigorosamente às especiﬁcações do Edital e seus anexos, às recomendações dos fabricantes e aos padrões e normas

19.1.9.
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respec va nota ﬁscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan a ou validade;
19.1.10.
Entregar produtos em conformidade com as especiﬁcações estabelecidas no instrumento convocatório, em quan dade e qualidade, nos prazos e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
19.1.11.
Subs tuir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis os materiais que não es verem em conformidade com as especiﬁcações ou em que forem
detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade;
19.1.12.

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente todas as reclamações;

19.1.13.

Fornecer produtos que atendam a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

19.1.14.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais;

19.1.15.
Deixar, em comodato, os garrafões necessários para o fornecimento da água em garrafões de 20L solicitados em cada entrega, recolhendo os
recipientes vazios na entrega seguinte, e ao ﬁnal do contrato, apenas para os garrafões deixados na úl ma entrega;
19.1.16.

Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando a CONTRATADA for a extratora da fonte.

20.

PAGAMENTO

20.1.
Mediante a prestação dos serviços/entrega dos produtos, o pagamento será feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da atestação da
nota ﬁscal/fatura.
20.2.
O Confea efe vará a atestação da nota ﬁscal/fatura no prazo de 3 (três) dias úteis contados do seu recebimento ou procederá à devolução quando
aquela se encontrar em desacordo ao pactuado.
20.3.
A nota ﬁscal/fatura deverá ser acompanhada dos documentos que comprovem a sua regularidade ﬁscal, compreendendo INSS, FGTS, Receita Federal/
Municipal, Dívida A va da União e CNDT.
20.4.
A nota ﬁscal/fatura, que será emi da sem rasura, legível, em nome do CONTRATANTE, CNPJ, da qual constará o número do contrato e as informações
para crédito em conta corrente.
21.

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

21.1.
Com fundamento no ar go 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ﬁcará impedida de licitar e contratar com o Confea e será descredenciada do
Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garan da a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
21.1.1.

apresentar documentação falsa;

21.1.2.

fraudar a execução do contrato;

21.1.3.

comportar-se de modo inidôneo;

21.1.4.

cometer fraude ﬁscal; ou

21.1.5.

ﬁzer declaração falsa.

21.2.

Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos ar gos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

21.3.
Com fundamento nos ar gos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, nos casos de retardamento ou de
inexecução do objeto, garan da a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas deﬁnidas nas tabelas 01 e 02, com as
seguintes penalidades:
21.3.1.

advertência;

21.3.2.

suspensão temporária de par cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Confea, por prazo não superior a dois anos;

21.3.3.
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 Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
21.3.4.
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
21.4.
Em caso de inexecução parcial do objeto, a contratada ﬁca sujeita à multa equivalente a 1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia,
por unidade, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor empenhado.
21.4.1.
Considera-se inexecução parcial o atraso injus ﬁcado no prazo de entrega (para bens) ou no início da execução contratual (para serviços) até o limite de
20 (vinte) dias.
21.5.

Em caso de inexecução total do objeto, a contratada ﬁca sujeita à multa de, no máximo, 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

21.5.1.
(vinte) dias.

Considera-se inexecução total o atraso injus ﬁcado no prazo de entrega (para bens) ou no início da execução contratual (para serviços) superior a 20
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21.6.
seguir.

A falha na execução do contrato estará conﬁgurada quando a contratada se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 21.7, a

21.7.

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela nº 01

GRAU

CORRESPONDÊNCIA (%)

01

R$ 500,00

02

R$ 600,00

03

R$ 800,00

Tabela nº 02
ITEM

DETALHAMENTO DA INFRAÇÃO

GRAU

INCIDÊNCIA

A

Descumprir qualquer das obrigações contratuais previstas no Edital e seus anexos.

1

Por ocorrência

B

Não entregar os produtos conforme as especiﬁcações e as qualiﬁcações estabelecidas no Edital
e seus anexos.

2

Por ocorrência e por dia

C

Não entregar os produtos nos prazos estabelecidos.

3

Por ocorrência e por dia de atraso na entrega

D

Pelo fornecimento de produtos inadequados para o consumo humano, seja em razão de
contaminação, presença de suspensão ou por apresentar alteração de odor ou sabor.

3

Por empregado e por dia

E

Em caso de entrega parcial dos produtos, aplicada por ocorrência.

2

Por ocorrência e por dia

F

Fornecer produtos com especiﬁcação e qualidade diversa e/ou inferior a demandada.

3

Por produto

G

Não reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo es pulado no
Edital e seus anexos.

3

Por ocorrência

H

Não prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado.

1

Por ocorrência e por dia

I

Não manter as condições de habilitação originárias da contratação.

2

Por item e por ocorrência

J

Não apresentar, quando solicitado, documentação ﬁscal, trabalhista, previdenciária e outros
documentos necessários à habilitação.

1

Por ocorrência e por dia

21.7.1.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

21.7.2.
Se os valores das faturas forem insuﬁcientes, ﬁca a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oﬁcial.
21.8.
dívida a va.

Esgotados os meios administra vos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em

21.9.
O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos
casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/1993.
21.10.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente jus ﬁcado e aceito pela Administração do contratante, em relação a(s)
penalidade(s) aplicada(s) a CONTRATADA ﬁcará isenta desta(s).
21.11.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
21.12.
Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garan do o contraditório e a ampla defesa, decidir pela aplicação da sanção
administra va cabível.
22.

UNIDADE ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

A Gerência de Infraestrutura - GIE é a unidade organizacional responsável pelas informações constantes neste instrumento e adoção de providências necessárias a
con nuidade do processo de contratação.
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Proposta, que faz a empresa _______________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________ e inscrição estadual nº ______, para a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de fornecimento de água mineral, natural, potável, com e sem gás para atender as necessidades do Confea, em Brasília - DF,
conforme as especiﬁcações e condições constantes neste Edital e seus anexos.
PROPOSTA DE PREÇO
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

1

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20
litros

unidade

900

R$

R$

2

Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafas plás cas de 500
ml

Pacote com 12
garrafas

250

3

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafas plás ca de 500
ml

Pacote com 12
garrafas

4.100

4

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em copo plás co de 200 ml

unidade

17.040
R$

R$

TOTAL

22.290

1.1. Os produtos a serem fornecidos deverão:
1.1.1. ser de boa qualidade;
1.1.2. apresentar lacre inviolável;
1.1.3. estar de acordo com legislação vigente e constar o número de registro do ministério da saúde;
1.1.4. na data da entrega, estar com data de validade mínima de 6 (seis) meses.
1.2. Os garrafões deverão conter lacre de segurança, plás co protetor e estarem dentro da validade.
1.3. Os garrafões de 20 litros necessários para o fornecimento da água, solicitados em cada entrega, serão deixados em comodato, recolhendo os recipientes vazios
na entrega seguinte, e ao ﬁnal do contrato, serão deixados para a Contratada os garrafões na úl ma entrega.
A proposta ﬁnal que será apresentada pela licitante vencedora deverá apresentar valor unitário e global não superior ao orçamento es mado pelo Confea, sob pena
desclassiﬁcação.
O preço proposto é de exclusiva responsabilidade desta licitante e não poderemos pleitear quaisquer direito, na vigência da contratação, nenhuma alteração, sob a
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos e despesas relacionadas a execução e necessários ao cumprimento integral do objeto,
tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais, trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas.
Desde já declaramo-nos cientes de que o Confea procederá à retenção de tributos e contribuições nas situações previstas em lei, se houver.
Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do termo de referência.
Declaramos que os preços con dos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos
omi dos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer tulo,
devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.
Validade desta proposta é de 90 (noventa) dias.

Razão social:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Representante legal:

CPF:

Dados bancários: Banco:

Agência:

Conta:

Local e data
Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
Observação: emi r em papel que iden ﬁque a licitante.
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, com sede no SEPN 508, Bloco A, Ed. Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, Asa
Norte, 70740-541, Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº nº 33.665.647/0001-91, neste ato representado pelo Presidente, Eng. Civ. Joel Krüger, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., Processo nº 03471/2020, RESOLVE registrar
o preço ofertado pela empresa .............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......................., localizada em ............................................., neste ato
representada pelo(a) Sr(a). ............................................., CPF nº ....................... e RG nº ....................... SSP/..., indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a
sei.confea.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=517526&infra_sistema=100…
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classiﬁcação por ela alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de de água mineral, natural, potável, com e sem gás, para atender as necessidades
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, sediado em Brasília - DF, especiﬁcado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão nº ........../2021, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

Unidade

900

1

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 litros

2

Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafas plás cas de 500 ml

Pacote com 12 garrafas

250

3

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafas plás ca de 500 ml

Pacote com 12 garrafas

4.100

4

Água mineral natural, sem gás, acondicionada em copo plás co de 200 ml

Unidade

17.040

TOTAL

PREÇO UNIT.

22.290

3. DOS ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
3.1.1. A Gerência de Infraestrutura - GIE será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da ata de registro de preços.
3.2. São órgãos e en dades públicas par cipantes do registro de preços:
Item nº

Órgãos Par cipantes

1

Gabinete do Comandante da Marinha - Comando da Marinha

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por órgãos integrantes da Administração Pública que não tenham par cipado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da
Ata de Registro de Preços.
4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da
ata, desde que solicitada pelo órgão não par cipante.
5. DA VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r do(a)................................, não podendo ser prorrogada.
6. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classiﬁcação original. Suprimir o item quando
inexis rem outros fornecedores classiﬁcados registrados na ata.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. 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 mo vos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no mercado; ou
6.7.3. sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injus ﬁcadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X,
do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes, caso no qual caberá ao
respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, 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, anexo ao edital.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos
termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, é assinada eletronicamente pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos par cipantes (se houver).
Referência: Processo nº CF-03471/2020

SEI nº 0441364
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