TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014
PROCESSO CFB Nº 005/2014
O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA – CFB, através de sua Comissão
Permanente de Licitação, designada pela Portaria CFB nº 006/2014, de 25 de janeiro de 2014,
comunica que, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, fará realizar procedimento de contratação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de empresa especializada em
tecnologia da informação para elaborar diagnóstico e proposta de solução para todas as questões do
CFB que envolvem o parque computacional e os recursos de uso da tecnologia de informação no CFB,
voltados à operacionalização do Sistema CFB/CRB, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital.
1 PRELIMINAR
O CFB receberá os envelopes, conforme indicado a seguir.
ABERTURA:
Data: 07/04/2014
Horário: 8h30min
LOCAL: CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA
SRTVN - ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER - SALA 1079
70.719-900 - BRASÍLIA-DF
2 OBJETO
2.1
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em
tecnologia da informação para elaborar diagnóstico e proposta de solução para todas as questões do
CFB que envolvem o parque computacional e os recursos de uso da tecnologia de informação no CFB,
voltados à operacionalização do sistema CFB/CRB, conforme as especificações constantes no Projeto
Básico (Anexo I do Edital).
3 CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1
Poderão participar do presente procedimento de contratação toda e qualquer empresa que
satisfaça às condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
3.2
Não será levada em consideração proposta de preços apresentada por consórcio de
empresas.
3.3
Não poderão participar as empresas interessadas que se encontrem sob o regime
falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no país, consórcios, cooperativas, nem aquelas
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que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com o Conselho Federal de
Biblioteconomia.
3.4
Fica, também, expressamente, vedada a participação, direta ou indireta de licitante deste
procedimento de contratação, nas situações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
3.5
A participação no procedimento de contratação implica, automaticamente, a aceitação
integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e de seus anexos, regulamento(s), instruções
e normas aplicáveis.
3.6
Até o dia, hora e no local, fixados no preâmbulo deste Edital, as empresas que desejarem
participar deverão entregar a CPL em envelopes separados, fechados, com indicação em suas partes
externas e frontais, respectivamente, “HABILITAÇÃO” e "PROPOSTA" além da razão social da
licitante, data e hora da realização do certame, etiquetados com os seguintes dizeres:

CONSELHO FEDERAL DE BILIOTECONOMIA
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014
HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
CONSELHO FEDERAL DE BILIOTECONOMIA
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
3.7
Licitantes que desejarem enviar seus envelopes via postal deverão remetê-los ao
endereço constante do preâmbulo deste edital, aos cuidados da CPL.
3.8
Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após o horário estabelecido no item 2
deste edital.
4 DO CREDENCIAMENTO
4.1
As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da CPL por
meio de um representante, devidamente munido de procuração pública ou particular, que o nomeie a
participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, ou credenciado, na forma do anexo II do
presente edital, respondendo por sua representada, comprovando os necessários poderes para firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos
pertinentes ao presente certame, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
apresentando cópia da carteira de identidade ou outro documento equivalente.
4.1.1
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa (a não comprovação impedirá o
credenciamento).
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4.2
Nenhuma pessoa (física ou jurídica), mesmo que credenciada por processo legal, poderá
representar mais de uma empresa nesta licitação;
4.3
Instaurada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo conforme
Anexo III).
4.4
O licitante microempresa – ME – ou empresa de pequeno porte – EPP – deverá informar
tal condição no ato do credenciamento, por intermédio de declaração de enquadramento (modelo
conforme Anexo IV), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.5
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à conformidade
da proposta ou ao enquadramento do licitante na condição de ME ou de EPP sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.
4.6
As licitantes que desejem encaminhar seus envelopes, via postal, também deverão
apresentar as declarações acima dentro do envelope de proposta comercial.
4.7
O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem manifestar-se
durante a sessão.
4.8

O CFB não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues pessoalmente.

5 DA PROPOSTA
5.1

A proposta deverá estar de acordo com o exigido no Projeto Básico.

5.2
A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com
clareza, sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas, em papel timbrado da empresa licitante. Suas
folhas devem estar rubricadas e a última datada e assinada pelo seu representante legal, devendo
constar:
a) nome (identificação) da licitante ou razão social, número do CNPJ, endereço completo,
número de telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato;
b) descrição do serviço proposto, bem como o valor total dos serviços, expresso em
moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional
(R$), com aproximação de até 02 (duas) casas decimais;
c) prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a sessenta dias, a contar da
abertura desta Tomada de Preço;
d) declaração de que nos preço oferecido na proposta estão incluídos todos os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete,
3

embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital
e seus Anexos;
5.3
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos
de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços prestados ao Conselho Federal de
Biblioteconomia, sem ônus adicional.
5.4
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital
e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
5.5

A simples participação neste certame implica ao licitante:
a) a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que
fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo Conselho Federal
de Biblioteconomia;
b) o compromisso de executar o serviço objeto do certame, de acordo com as
especificações fornecidas no anexo I deste edital, e que serão tomadas todas as
medidas necessárias para assegurar um controle de qualidade adequado;
c) assegurar que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);
d) que o preço apresentado em sua proposta abrange todas as despesas incidentes
sobre o objeto da licitação, a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transportes, bem como os
descontos porventura concedidos;
e) a apresentação de proposta atualizada obedecendo o valor oferecido no lance final,
caso seja a vencedora do certame.

6 DA HABILITAÇÃO
A habilitação ao presente certame deverá ser demonstrada através dos documentos
abaixo relacionados.
6.1

Habilitação Jurídica

6.1.1

Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração contratual de sócio ou ramo
de atividade em vigor de acordo com as disposições do novo Código civil, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias (sociedades comerciais), e, no
caso de sociedades por ações, conforme a Lei nº 6.404/76 e documentos de eleição de
seus administradores;
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6.1.3

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

6.1.4

Não serão aceitas participações de empresas com sócios comuns;

6.1.5

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 atividade assim o exigir.

6.1.6

Declaração de que não se encontra em situação irregular com o disposto no Inciso XXXIII
do artigo 7 da Constituição Federal (trabalho de menores de idade, observada a Lei nº
9.854/99), conforme modelo Anexo IV.

6.1.7

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido na lei Complementar nº 123/2006, Anexo
IV.

6.2

Regularidade Fiscal

6.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

6.2.2

Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.

6.2.3

Prova de regularidade em nome da licitante para com:

6.2.3.1

Fazenda Federal:
a)

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

6.2.3.2.

Fazenda Estadual de seu domicílio ou outra equivalente na forma da lei.

6.2.3.3

Fazenda Municipal de seu domicílio ou outra equivalente na forma da lei.

6.2.4.

Prova de regularidade demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais, instituídos por lei, relativos:

6.2.4.1.

à Seguridade Social (CND - INSS);

6.2.4.2.

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.2.4.3.

à Justiça do Trabalho (CNDT). (http://www.tst.jus.br/certidao).
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6.3

Regularidade Econômico-Financeira
Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

6.4. Regularidade Técnica:
01 (um) atestado, no mínimo, informando que a licitante tenha prestado serviço/fornecido
produto da mesma natureza do objeto, certificando não ter nada que a desabone.
7 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
7.1
No dia, hora e local designados neste edital, o (a) Presidente da CPL receberá, em
envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas comerciais e os documentos exigidos para
habilitação.
7.2
Abertos os envelopes de habilitação das empresas, o Presidente da CPL declarará as
empresas habilitadas, passando a abertura dos envelopes de propostas de preços apenas das
habilitadas.
7.3
Abertos os envelopes com as propostas e registrados os valores ofertados pelas
empresas, o presidente da CPL analisará e verificará a conformidade das propostas apresentadas com
os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas as propostas que
estiverem em desacordo.
7.4
Não serão aceitas propostas que apresentarem preços totais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou incompatíveis com o valor de mercado.
7.5
Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, exceto o previsto no item 8.6.
7.6
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44, Lei nº 123/2006).
7.7
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço.
7.8
Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á conforme
especificado a seguir.
7.8.1
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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7.8.2
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
da condição 8.10, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.8.3
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição 8.10, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
7.10
Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei nº 123/2006, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.11
O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12
O Presidente da CPL examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira
classificada, definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
7.13
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta, após o transcurso da
competente fase recursal.
7.14
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes e, ao final, será assinada pelo Presidente da CPL, equipe de apoio e os licitantes presentes,
que assim o desejarem.
8 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
8.1
Os pedidos de esclarecimento referente ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Presidente da CPL, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
8.2
informal;

As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente

8.3

Cópia dos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas no processo.

9 DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
9.1
A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 2 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a abertura do certame.
9.2
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões
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do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
9.3
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do
CFB em Brasília/DF.
10 DAS OBRIGAÇÕES
10.1
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.2

A licitante vencedora ficará obrigada a:
a) firmar e cumprir fielmente o contrato de prestação de serviços com o CFB,
nos termos propostos na minuta anexa;
b) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação,
salvo mediante prévia autorização do CFB;
c) emitir nota fiscal/fatura com o mesmo número de CNPJ da Certidão Negativa
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, da declaração de
atendimento à exigência contida no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, e da
proposta.

11 DAS PENALIDADES
11.1
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. A
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes
penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a. advertência;
b. multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
b.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado
e por descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato, até
o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
b.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
Contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado.
c. suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com este
órgão promotor de certame, por prazo de até 2 (dois) anos, para o licitante que não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
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o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal;
d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.2
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo poderá ser descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
11.3
As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 12.1. poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.
11.4
As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo
previsto na Lei 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99.
11.5
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima prevista, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado no cadastro correspondente.
11.6
Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e ”b”, do item
11.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato ou
da lavratura da ata.
12 FONTES DOS RECURSOS/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1
As despesas decorrentes deste certame são próprias do CONSELHO FEDERAL DE
BIBLIOTECONOMIA, estando inclusas no plano de contas sob o nº 31.41.12 – Manutenção de Sistema
de Informática; e 31.41.24 - Assessoria e Consultoria em Informática.
13 DO PAGAMENTO
13.1
De acordo com o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da Contribuição para Seguridade Social – COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP.
13.2
O pagamento dos serviços será efetuado até o 10º (décimo) dia útil seguinte à entrega da
nota-fiscal devidamente atestada pelo departamento competente do CFB, mediante depósito em conta
corrente através de ordem bancária.
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13.3
A Nota Fiscal deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena
de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da
mesma (IN RFB N.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012 ).
13.4
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições de acordo com a legislação específica durante a etapa de credenciamento.
13.5
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
14 DA VIGÊNCIA
14.1
O período de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua
assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
14.2
Na minuta do Contrato constante do Anexo V estão fixadas as responsabilidades das
partes as condições de pagamento e demais obrigações contratuais.
15 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
15.1
As condições de recebimento do objeto da licitação, fiscalização e gerenciamento do
contrato estão estabelecidas na Minuta constante do Anexo V.
16 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
16.1
A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua revogação, ser
anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente
fundamentado.
16.2
A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto na Lei n.º 8.666/93, art. 59, parágrafo único.
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1
O contrato a ser celebrado obedecerá à Minuta constante do Anexo V, na qual serão
considerados todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base
para o julgamento desta licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

10

17.2
Para a assinatura do contrato deverão ser apresentados os acordos ou convenções
coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço.
17.3
Na minuta do Contrato constante do Anexo V estão fixadas as responsabilidades das
partes as condições de pagamento e demais obrigações contratuais.
17.4
O presidente da CPL, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.5
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas na presente Tomada de Preço, poderão ser solicitados por escrito ao Presidente
da CPL e entregues no Ed. Sede do CFB em horário comercial.
Brasília, 20 de março de 2014.
Helen Beatriz Frota Rozados
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROJETO BÁSICO
1

OBJETO
Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para elaborar diagnóstico
e proposta de solução para todas as questões do CFB que envolvem o parque computacional e
os recursos de uso da tecnologia de informação no CFB voltados à operacionalização do
sistema CFB/CRB.

2

JUSTIFICATIVA
Necessidade de adequar o parque tecnológico e computacional do CFB ao programa de
trabalho, especialmente no se que refere à hospedagem do site, armazenamento de sistemas
em uso e melhoria de equipamentos e instalações de informática.

3

RESULTADOS ESPERADOS
Relatório contendo o diagnóstico do parque tecnológico e computacional do CFB, e propostas
de melhoria, com foco nos seguintes itens:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4

provedor do CFB com hospedagem de site: local ou DATACENTER;
back up do Sistema de dados do Sistema CFB/CRB;
portal Saúde baseado em evidências;
ferramenta para Mala Direta;
atividades administrativas do CFB;
política de segurança da informação;
atualização dos equipamentos – computadores, notebooks, impressoras etc.
equipamentos de vídeo conferência para reuniões;

DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados na cidade de Brasília/DF e o CFB não se responsabilizará por
despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem.

5

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O CFB prestará todas as informações necessárias à execução dos serviços, em sua sede, à
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center – sala 1079 – Brasília/DF.
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6

COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A empresa contratada deverá atuar na área de tecnologia de informação, com experiência na
prestação de serviços em hardware e software.

7

DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
As atividades de que trata este Projeto Básico serão executadas no período máximo de 60
dias, a contar da data de assinatura do contrato.

8

OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
São obrigações da proponente, realizar reuniões com o CFB para obter informações sobre o
programa de trabalho e atuação do CFB e suas relações com os Conselhos Regionais, realizar
visitas às instalações do CFB e elaborar proposta que seja adequada e possível de
operacionalização.

9

OBRIGAÇÕES DO CFB
Disponibilizar as informações necessárias à execução das atividades contratadas e efetuar
pagamento pela prestação de serviços, conforme estabelecido em contrato.

Brasília, 30 de janeiro de 2014.
Roberto Barros Cardoso
Gerente Administrativo do CFB
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ANEXO II
MODELO REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa Licitante)

CREDENCIAMENTO
Tomada de Preço nº ___/2014
Processo CFB nº 2014/______
Em cumprimento aos ditames editalícios, a empresa ___________________________,
com sede a _______________________, CNPJ nº ________________, representada pelo(a) Sr(a).
__________________________________________,
cédula
de
identidade
RG
nº
_________________, CPF sob nº ______________, telefone ________________, credencia o(a)
Sr.(a) ________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº __________________, órgão
expedidor _____________, inscrito(a) no CPF sob nº _____________, telefone _______________,
para representá-lo(a) perante o CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, ao qual outorgamos
poderes específicos para a prática de todos os demais atos, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias inerentes ao certame em referência.
Brasília, ____ de __________ de 2014.

Assinatura, qualificação e carimbo (opcional)
- Representante Legal –
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL (DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)
(Papel Timbrado da Empresa Licitante)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço nº ___/2014
Processo CFB nº 2014/______

EMPRESA “________________________________________”,inscrita no CNPJ sob o
nº ______________________, sediada à ______________________________________________,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº________________ e do CPF nº ________________, declara, sob as
penas de Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar do certame acima
indicado, estando ciente de que ficará sujeito as penalidades previstas na Lei nº 8.666, caso venha a
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe ou fraude na
execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal.
.
Brasília, ______/______/________.

Assinatura, qualificação e carimbo (opcional)
- Representante Legal -
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ANEXO IV
MODELO REFERENCIAL DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Papel Timbrado da Empresa Licitante)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Tomada de Preço nº ___/2014
Processo CFB nº 2014/______
EMPRESA “________________________________________”, devidamente inscrita
no CNPJ sob o nº __________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________________ e do
CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, , que esta empresa, na presente data,
cumpre os requisitos legais para a qualificação como:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Brasília, ____ de __________ de 2014.

Assinatura, qualificação e carimbo (opcional)
- Representante Legal -
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO
FEDERAL
DE
BILIOTECONOMIA
E
___________________
____________________________________.
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o CONSELHO
FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB, entidade fiscalizadora do exercício profissional, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede no Setor SRTVN - ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER - SALA
1079, Brasília/DF, com CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado por seu Presidente,
XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portador do documento de identidade nº XXXXXXXXXXXXX-, expedido
em XX/XX/XXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX, e de outro lado a empresa (Razão social), com sede em
(xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx),
e no Cadastro Estadual sob o nº (xxx), neste ato representado pelo seu sócio-gerente (xxx),
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e
domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). doravante
denominada CONTRATADA, assinam o presente contrato em conforme com o Edital___/2014 e as
condições abaixo estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada
em tecnologia da informação, para elaborar diagnóstico e proposta de solução para todas as questões
do CFB que envolvem o parque computacional e os recursos de uso da tecnologia de informação no
CFB voltados à operacionalização do sistema CFB/CRB, conforme as especificações constantes no
Projeto Básico (Anexo I do edital).
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
2.1. São responsabilidades da CONTRATANTE:
a) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço contratado;
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato;
c) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da
CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos
serviços;
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d) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
e) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. São responsabilidades da CONTRATADA:
a)
Realizar reuniões com o CFB para obter informações sobre o programa de trabalho e
atuação do CFB, e suas relações com os Conselhos Regionais, realizar visitas às instalações do CFB e
elaborar proposta que seja adequada e possível de operacionalização.
b)
Executar os serviços contratados, de forma contínua, com a melhor técnica e zelo
profissional, utilizando-se de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas atividades,
com grau de experiência compatível com as atividades a serem exercidas.
c) responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, devidamente comprovado, quando da execução dos serviços;
d) arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, devidamente comprovada, durante a
execução dos serviços, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
e) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação da ANS, inclusive quanto aos preços praticados neste Contrato;
f) zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;
g) atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes a prestação de
serviços contratados pela CONTRATANTE;
h) fornecer, na forma solicitada pela CONTRATANTE, o demonstrativo das despesas com a
utilização dos serviços;
i) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ___________ nº
XXX/2014.
j) em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação
dos serviços deste Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
k) manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA sempre que for necessário;
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l) cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro
contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal eventualmente designado para a
realização do serviço, que não terão com a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício;
m) manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do
cumprimento do objeto deste contrato;
n) comprovar, a qualquer tempo, por exigência da CONTRATANTE, o cumprimento das
obrigações previstas na alínea p, como condição para o pagamento das faturas;
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
4.1. A execução do objeto do contrato será fiscalizada pela CONTRATANTE, por sua
___________________________________, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei n.º
8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários, no prazo que para tanto lhe for assinado.
4.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento, no todo ou em parte,
sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
4.3. A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la permanentemente junto
à CONTRATANTE, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do
contrato.
4.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de ___ (__________) dias, com início em
_______ .

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente pelo CFB. A contratada deverá protocolizar a(s)
nota(s) fiscal(s)/fatura(s), na forma indicada pelo CFB, à partir do primeiro dia útil do mês subseqüente
à prestação dos serviços, sendo que o CFB disporá de 10 (dez) dias úteis para efetuar o pagamento,
contados da data da aceitação dos serviços.
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6.2. O CFB reserva-se no direito de suspender o pagamento se o serviço for prestado em
desacordo com as especificações constantes deste Edital e/ou do contrato firmado e se as notas
fiscais/faturas contiverem incorreções, neste caso elas serão devolvidas acompanhadas dos motivos
de sua rejeição, contando-se, então, o prazo para pagamento a partir da reapresentação.
6.3. A fatura deverá ser entregue em papel, via web ou em meio eletrônico magnético. Deverão
constar as seguintes informações: número de usuários do plano e dependentes e a discriminação das
parcelas cobradas, expressando o valor unitário e global, bem como na forma indicada pela
CONTRATANTE. O aplicativo em meio magnético ou em CD deverá possibilitar a realização de filtros e
a emissão de relatórios.
6.4
O valor dos tributos poderá ser descontado na fonte, quando for o caso, nos termos da
legislação vigente.
6.5. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R$.......................(.................)
em até 10 (dias) úteis do mês subseqüente ao do serviço prestado, mediante à apresentação da
fatura/fiscal que deverá ser protocolada à partir do primeiro dia útil do mês subseqüente à prestação
dos serviços.
6.6.
Nos preços indicados já se encontram incluídos os valores relativos a impostos, bem
como encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, nos termos do Art. 71 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES
7.1
Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior mencionada no art. 393 do
Código Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos
diretamente pela CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da
CONTRATADA ou de seus prepostos.
7.2
Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos na cláusula anterior, a
CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA,
ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções
cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES
8.1. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o termo de contrato, o CFB reserva-se o
direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação,
independentemente das sanções-administrativas previstas na lei 8.666/1993.
8.2
A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.
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8.3. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
defesa prévia, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
8.4. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrado administrativa e/ou judicialmente.
8.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovados, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE e desde que formuladas no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.
8.6. O descumprimento das condições integrantes da proposta vencedora implicará na
aplicação de penalidades e sanções previstas na legislação em vigor. No caso de atraso injustificado
ou inexecução parcial ou total do objeto deste contrato, o CFB poderá aplicar à licitante vencedora as
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação
orçamentária nº 31.41.24 – Assessoria e Consultoria em Informática.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato ou a
ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, por parte do
CONTRATADO, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido de pleno direito,
mediante notificação com prazo de 15 dias, independentemente de indenização por perdas e danos,
além das sanções previstas na referida lei.
10.2. O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do
CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77 e 79 da Lei n. 8.666/93, hipótese que também
não caberá à CONTRATADA qualquer tipo de indenização.
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10.3. Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato por antecipação, precedido de
justificativa e pré-aviso de 30 (trinta) dias, desde que seja conveniente a CONTRATANTE.
10.4 Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, da Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, os Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000,
Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, Decreto nº 3.784, de 06 de junho de 2001, Instrução
Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
subsidiariamente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade de Brasília-DF, para dirimir dúvidas ou
questões provenientes do presente contrato.
11.2 E por estarem justos e combinados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Brasília, ___ de _____________ de _____.
______________________________________________
CONSELHO FEDERAL DE BILIOTECONOMIA
Representado pela Presidente do CFB
______________________________________________
CONTRATADA
Representante legal da Empresa

Testemunhas:
__________________________________
Nome:
CPF:

__________________________________
Nome:
CPF:
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