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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018  
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP, M T, MS), por intermédio de seu 
Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 22/2018, torna público que se acha aberta Licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa 
para a prestação de serviços de seguro saúde ou Assistência Médica, devidamente registrada na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 8.538, de 6 
de outubro de 2015 e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, com suas 
respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com respectivas alterações e demais decretos e normas 
regulamentares aplicáveis à espécie e demais normas complementares.  
 

DATA:  14/08/2018 

HORÁRIO DE ABERTURA:  10:00 horas (horário de Brasília)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  

CÓDIGO UASG: 389114 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico      

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta  

REGIME DE EXECUÇÃO:  Empreitada por preço unitário  

TIPO: Menor Preço Global 

LOCAIS PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br; 

www.crbio01.gov.br. 

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:  
Exclusivamente por meio do sítio na internet www.comprasnet.gov.br.  

  

  
1.  DO OBJETO  

  
Contratação de empresa operadora de planos ou seguros privados de assistência médico-
hospitalar, devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em 
regime coletivo empresarial, para a prestação de serviços de assistência médico-
ambulatorial, hospitalar e laboratorial, clínicos e cirúrgicos, sem carência, incluindo partos, 
exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, bem como 
internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e clínicas no âmbito de 
todo o território nacional, com padrões de enfermaria e apartamento individual com banheiro 
privativo, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, sem excluir 
doenças preexistentes ou crônicas, com cobertura de todas as especialidades reconhecidas 
ou que vierem a ser reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e exames 
complementares reconhecidos ou que vierem a ser reconhecidos pela Agência Nacional de 
Saúde – ANS, para os empregados e seus dependentes/agregados do Conselho Regional 
de Biologia – 1ª Região (SP, MT, MS), bem como aos demais que vierem a aderir ao plano 
durante a sua vigência, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referên cia.   
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1.1. Havendo divergência entre o objeto aqui relacionado e o lançado junto ao sítio eletrônico 

Compras Governamentais, prevalecerá o descritivo do Edital.  

 
2. DO DIA, HORA E LOCAL DO CERTAME  

  
2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, dirigida pelo 
pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste Edital.   
  

2.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, ela será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil 
subsequente ao ora fixado.  

  
2.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF  e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame.  

  
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR  
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o Sistema eletrônico 
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do  
Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI, por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br , onde para ter acesso ao Sistema eletrônico, os 
interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto à SLTI.  

  
3.2. O uso da senha de acesso pelo 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 CRBio-01 responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

  
3.3.  Não poderão participar deste Pregão:  

  
3.3.1. Empresa suspensa  de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública 

Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o 
prazo da sanção aplicada;  

  
3.3.2. Empresa impedida  de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública 

Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o 
prazo da sanção aplicada;  

  
3.3.3. Empresa declarada  inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta 

e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
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3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
  
3.3.5. Empresa que seu ato de constituição e as respectivas alterações (estatuto, contrato social 

ou outro) não incluam o objeto deste Pregão;  
  
3.3.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  

  
3.3.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
produtos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum;  

  
3.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  
  

3.3.9. Ainda não poderão participar do Pregão aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal 
e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste 
Pregão.  

  
4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO  
4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br .  
  

4.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório 
para sua habilitação.  

  
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  

  
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao CRBio-01 qualquer responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo o licitante 
comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da 
senha.  

      
5. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DAS PROPOSTAS  
5.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 

licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da 
divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, informada no item 2.1 do Edital, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
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5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo suas propostas e seus lances como firmes e verdadeiros.  

    
5.3. Incumbirá ao licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

  
5.4. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos.  

  
5.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos quatorze anos.   

  
5.6. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para participar do certame e 

usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 
11.488/2007, no caso das sociedades cooperativas, deverão declarar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP.  

  
5.6.1. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por 

licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essa s categorias, 
configura fraude ao certame, sujeitando-a à aplicaç ão de penalidade de 
impedimento de licitar e contratar com a União , além de ser descredenciada do 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais.  
  

5.6.2. O CRBio-01, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá 
adotar procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação 
de demonstrativos contábeis ou quaisquer outros documentos que julgue 
necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelos licitantes, das exigências da Lei 
Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 6.204/2007.  

  
5.7. A proposta de preços assinada e digitalizada do licitante vencedor, contendo as 

especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 02 (duas) horas após o 
encerramento da etapa de lances, por convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico 
(“Convocação de Anexo”).  

  
5.7.1. A proposta de preços assinada e digitalizada referente à habilitação somente  poderá 

ser remetida por meio de mensagem para o endereço: 
compraselicitacoes02@crbio01.gov.br 
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a) por solicitação do Pregoeiro , para fins de agilizar o envio da documentação 
à área técnica do CRBio-01, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema 
Eletrônico; ou  
  

b) se comprovada  a inviabilidade de envio pelo Sistema Eletrônico, sendo 
insuficiente para tal comprovação a mera alegação do participante. Nesta 
hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da 
funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação seja 
inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição dos demais 
licitantes.  

  
i. a conexão ao sistema é de responsabilidade da participante, não 

sendo admitida a alegação de qualquer problema com aquela 
como justificativa para impossibilidade de envio da 
documentação, em conformidade com o item 5.3. deste edital.  

  
5.7.1.1. Na hipótese de envio e-mail, os originais deverão ser apresentados, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da 
adjudicação do objeto, ao Conselho Regional de Biologia – 1ª Região -  Setor 
de Compras e Licitações -   sito na Rua Manuel da Nóbrega, 595, Cjto 121,   
CEP 04001-083 – São Paulo - SP, em dias úteis, no horário das 09h00 às 
16h00.  

  
5.7.2. Dentro do prazo de 02 (duas) horas, poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante, 

tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 
proposta de preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema 
Eletrônico, faz necessário que o licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem, 
chat, e-mail, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o Pregoeiro 
fará novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.  

  
5.7.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre os licitantes, após transcorrido o prazo 

de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 
alegação, o envio da proposta de preço ou de qualquer outro documento 
complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a 
proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, 
e a convocação do próximo licitante.  

  
5.7.4. A proposta comercial será preenchida em conformidade com modelo constante no 

Anexo II deste edital, e deverá, ainda, atender aos requisitos a seguir:  

a) apresentar a planilha de preços, de acordo com a tabela de faixa etária, para o 
plano “A” – Enfermaria até 2 leitos; Plano “B” – apartamento com banheiro 
privativo, devendo ser praticado o mesmo valor de tabela para titulares, 
dependentes e os agregados.  

a.1) ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais,  
prevalecerão os primeiros.  
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b) os preços serão fixos e irreajustáveis, estando incluídas todas as despesas,  
impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de 
qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários e quaisquer outros 
encargos necessários à execução do objeto;  

c) ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas pelo 
representante legal do licitante;  

d) ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 
(sessenta) dias corridos  contados da data marcada para o seu recebimento, 
ficando estabelecido que na omissão seja considerado esse prazo;  

e) a proposta conterá a razão social do Licitante, endereço completo, nome e 
código do banco e da agência, bem como o número da conta corrente.  

f) não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos 
e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade 
do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente 
desclassificação, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para 
menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação.  

  
5.7.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, os licitantes deverão 

observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no sentido de se incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo 
“Descrição Detalhada do Objeto”.  
  

5.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

  
5.9. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta 

de preço, deverá ser do mesmo estabelecimento do licitante que participou da sessão 
pública.  

  
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital e 

seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento, bem como que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis , assim considerados aqueles que não vierem a comprovar sua exequibilidade 
através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.  

  
5.11. Não será levada em consideração proposta que contenha vantagem não prevista neste 

edital, inclusive aquela caracterizada por valor baseado nas ofertas dos demais licitantes.  
  

5.12. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
Sessão Pública.  
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6. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS  
6.1. A partir da data e horário previsto no preâmbulo deste edital, terá início a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa 
de lances.  
  

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.  

  
6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta ou do lance, após o INÍCIO ou o 

ENCERRAMENTO da fase de lances.  
  
6.2.2. No caso do LICITANTE DESISTIR do lance ofertado, ficará sujeito à aplicação das 

sanções previstas no item 15 deste Edital.  
  
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento desses e de 
seus respectivos valores e horários de registro.  
  

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e suas regras 
de aceitação, sob pena de exclusão do lance .  

  
7.3. Durante a fase de lances, não serão aceitos pe didos para exclusão de lances dados 

equivocadamente.  
  

7.4. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema.  

  
7.4.1. Em observâncias às disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de 04/10/2013, o 

intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre os lances em geral não poderá ser inferior a 03 
(três) segundos.  

  
7.4.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.4.1 acima serão excluídos 

automaticamente pelo sistema eletrônico.  
  

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

  
7.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.  
  
7.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
  

7.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados.  
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7.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos , a sessão 

do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes.  

  
7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando a 

cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado , findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
  

7.9. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  
  

7.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado 
para efeito de ordenamento das propostas.  

  
7.11. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto a Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
participantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas a 
elas equiparadas, procedendo à comprovação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, assim como as demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, regulamentada pelo Decreto 8.538/2015.   

  
7.12. Nestas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada.  

  
7.13. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto.  

  
7.14. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista e não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa que se 
encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento) na ordem de classificação, para o mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.   

  
7.15. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação das 
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.   
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7.16. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado para a contratação.  

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

licitantes.  
  

7.17.1. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, o licitante será convocado, 
pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não 
atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 
15 (quinze) minutos, o licitante poderá ser desclassificado do certame, sendo 
convocado o próximo colocado para a negociação. Tal regra será aplicada 
subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de empresa que atenda proposta e a este Edital e seus anexos.  
  

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
  

8.1. Encerrada a etapa de lances, o sistema eletrônico fará automaticamente a totalização dos 
valores cotados para o objeto.  

  
8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 

do preço em relação ao valor estimado, obtido por meio de pesquisa de mercado.  
  

8.2.1. O pregoeiro procederá a análise dos lances, ou seja, a proposta somente será aceita 
se atender todos os requisitos.  
  

8.3. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento 
do preço, procedendo à verificação da habilitação do licitante, conforme as disposições 
deste edital e seus anexos.  
  

8.4. A classificação da proposta será pelo critério de MENOR PREÇO MENSAL GLOBAL – 
PLANO A , observados os PREÇOS POR FAIXA ETÁRIA, obtidos por meio de pesquisa 
de mercado.  

  
8.4.1. Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU nº 2080/2012-Plenário, a 

disponibilização aos licitantes das informações afetas ao(s) preço(s) unitário(s) e 
global estimados dar-se-á apenas após a fase de lances.  

  
8.4.2. Os PREÇOS POR FAIXA ETÁRIA MÁXIMOS DO OBJETO serão utilizados na 

análise dos valores ofertados pelo licitante, para fins de aceitação ou não da 
proposta comercial.  

 
8.4.3. O licitante vencedor deverá, após a etapa de lances, atualizar sua proposta final, 

convertendo o desconto concedido em porcentagem (%) POR FAIXA ETÁRIA de 
FORMA LINEAR aplicando o percentual (%) em cada valor unitário por faixa etária, 
de maneira a utilizar o mesmo procedimento para todos, e ainda, estar em 
conformidade com o modelo de proposta ANEXO II do deste edital.  
  



 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA –  1ª REGIÃO – CRBio-01 –  (SP, MT, MS) 
Rua Manoel da Nóbrega, 595 conjunto 121 - CEP 04001-083 – Paraíso – São Paulo – SP 

Telefone: (011) 3884-1489 – Fax (011) 3887-0163 
www.crbio01.gov.br 

 

10 
 

 
8.5. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às 
condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.  

  
8.5.1. Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtida melhor proposta.  
  
8.5.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
  

9. DA HABILITAÇÃO   
  

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o licitante detentor da melhor 
proposta ou lance encaminhará ao CRBio-01 a documentação referente à habilitação, 
assinada e digitalizada, no prazo máximo de 02 (duas) horas, por convocação do Pregoeiro 
pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de Anexo”).  
  
9.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação somente poderá ser 

remetida por meio de e-mail para o endereço: 
compraselicitacoes02@crbio01.gov.br, nos seguintes casos:  
  
a) por solicitação do Pregoeiro , para fins de agilizar o envio da documentação 

à área técnica do CRBio-01 sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema 
Eletrônico; ou  

  
b) se comprovada , e não somente por alegação da participante, a inviabilidade 

de envio pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta hipótese, será 
providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar 
Anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico 
e, assim, fique à disposição dos demais licitantes.  

  
i. a conexão ao sistema é de responsabilidade da participante, não sendo 

admitida a alegação de qualquer problema com aquela como 
justificativa para impossibilidade de envio da documentação, em 
conformidade com o item 5.3. deste edital.  

  
9.1.1.1. Na hipótese de envio por e-mail, os originais deverão ser apresentados, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da 
adjudicação do objeto, Conselho Regional de Biologia – 1ª Região – Setor 
de Compras licitações – sito a Rua Manuel da Nóbrega, 595, 12º andar - 
Paraíso, CEP 04001-083 – São Paulo - SP, em dias úteis, no horário das 
09h00 às 16h00.  
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9.1.2. Dentro do prazo de 02 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante, 

tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 
documentação de habilitação. Caso a proposta já conste no Sistema Eletrônico, faz-
se necessário que o licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem, chat ou e-mail 
o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o Pregoeiro fará novo uso 
da funcionalidade “Convocar Anexo”.  
  

9.1.3. Em atenção ao princípio da isonomia entre os licitantes, após transcorrido o prazo 
de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 
alegação, o envio de documentos de habilitação ou de qualquer outro documento 
complementar ou retificador ou que deveria ou poderia ter sido enviado dentro do 
prazo acima estipulado, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da inabilitação, 
e a convocação do próximo licitante.  

  
9.1.4. Na hipótese prevista no subitem 9.1.1, a documentação remetida via mensagem (e-

mail) deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O 
envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na sua 
desconsideração, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese 
de pedido expresso do licitante, formalizado dentro do prazo de 02 (duas) horas, 
para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo 
procedimento previsto no subitem 9.1.2, qual seja, o novo uso, pelo Pregoeiro, da 
funcionalidade “Convocar Anexo”.  

  
9.2. A habilitação do licitante vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores - SICAF, após a análise, julgamento e aceitação da proposta.  
  
9.2.1. Caso algum ou todos os documentos presentes no SICAF estejam vencidos, o 

licitante deverá apresentá-los em conjunto com os demais aqui previstos, em 
situação regular e com prazo de validade em vigor na data da abertura das 
propostas.  
  

9.2.2. Para efeito do disposto no item 9.2.1, são documentos necessários:  
  

9.2.2.1. Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
  
9.2.2.2. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  
  

9.2.2.3. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação da “Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União”, expedida pela Procuradoria Regional 
da Fazenda Nacional;  
  

9.2.2.4. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da licitante, expedida 
pelo órgão competente, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;  
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9.2.2.5. Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da licitante, expedida 

pelo órgão competente, mediante a apresentação da Certidão sobre 
Tributos Mobiliários;  

  
9.2.2.6. Os documentos comprobatórios de regularidade ou de inexistência de 

débito deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na falta 
desta informação, serão considerados válidos por 90 (noventa) dias, 
contados, inclusive, da emissão, aprovação ou da data de assinatura pela 
autoridade. As exceções serão avaliadas quando anexada legislação 
específica para o respectivo documento.   

  
9.3. Durante a análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro realizará consulta para a 

verificação de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

  
a) SICAF;  

  
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Corregedoria  

Geral da União (CGU), através do endereço eletrônico 
www.portaltransparencia.gov.br/ceis/., aplicando, se o caso, o disposto no artigo 1º  
e seguintes da Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010. A tela de consulta 
será impressa e arquivada nos autos do processo administrativo;  

  
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de consulta ao site 
www.cnj.jus.br;  

  
9.4. Devendo, ainda, apresentar os seguintes documentos:  

  
9.4.1. Habilitação jurídica  

  
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
  
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato  
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

  
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores;  

  
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme 
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o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte;  

  
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

  
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:  

decreto de autorização;  
  

9.4.2. Qualificação técnica  

a) Certidão de registro, expedida pela Agência Nacional de Saúde – ANS, que comprove o 
exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação e registro do produto licitado. 

b) Documento expedido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, que comprove o Índice de 
Desempenho da Operadora-IDSS, cujo valor deverá ser igual ou superior a 0,8 (oito 
décimos). 

c) Atestado (s) de capacitação técnica para comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da presente licitação.  

b1) A aptidão acima referida será comprovada, através de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, com as quais o licitante mantenha ou 
tenha mantido contratos de prestação de serviços semelhantes e compatíveis com o 
objeto da presente licitação e deverão estar datadas com prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias da data da licitação.  

b2) Considerar-se-ão, para efeito da avaliação e aceitação de atestado “serviços 
semelhantes”, aqueles de prestação de assistência médico-hospitalar, através de 
Plano ou seguro/Seguro saúde com número de vidas, igual ou superior ao que será 
contratado. 

9.4.2.1  Será admitida a participação de cooperativa que atenda as exigências deste edital, no 
que couber, e apresente, no mesmo envelope de habilitação, os seguintes documentos: (a) ata 
de fundação; (b) estatuto (com ata de assembleia de aprovação);(c) regimento interno (com ata 
de aprovação); (d) regimento dos fundos (com ata de aprovação); (e) edital de convocação da 
assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros; (f) registro da presença 
dos cooperados em assembleias gerais.  
  

9.4.2.1.1  As Cooperativas deverão  apresentar  ainda certidões da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS (todas as capitais) referentes a todas as Cooperativas 
que sejam responsáveis pela prestação dos serviços (Acórdão 306/06 – TCU- 1ª. 
Câmara e Acórdão 668/05 – TCU - Plenário); deverão ainda apresentar o manual de 
intercâmbio ou documento similar que confirme a existência de compromisso de 
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relacionamento com outra(s) cooperativa(s) para prestação de serviços fora de sua área 
de competência.  

  
9.4.3. Qualificação econômico-financeira  

  
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou, se for o caso, Certidão de 

Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não excedente a 90 (noventa) dias da 
data de apresentação da proposta de preço.  
  

b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, observadas as seguintes previsões:  

  
i A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém 

obrigada à sua elaboração, deverá:  
  
1. Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no 

qual tenham sido transcritos o Balanço e a Demonstração 
de Resultados do exercício;  

  
2. Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo 

contador responsável, com os respectivos termos de 
abertura e de encerramento do livro registrados na Junta 
Comercial;  

  
ii A empresa interessada obrigada a  publicar  o  balanço  deverá 

apresentar a respectiva prova e a certidão de arquivamento na 
Junta Comercial;  
  

iii A verificação da boa situação financeira do licitante será 
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas:   

  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG = ---------------------------------------------------------;  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

  
  
  

Ativo Total  
SG = ----------------------------------------------------------;  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
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Ativo Circulante  
LC = -----------------------;  

Passivo Circulante  
  

iv As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação ou item pertinente.   
  

v Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for 
o caso estar em plena validade na data fixada para a 
apresentação dos envelopes;  

  
9.4.4. Regularidade fiscal e trabalhista  

  
a) Certidão de Regularidade com a Justiça do Trabalho, com prazo de validade em 

vigor na data da abertura dos envelopes propostas. Quando solicitada via 
Internet, sua aceitação ficará condicionada à verificação pelo CRBio-01, de 
sua validade na Internet no endereço www.tst.jus.br, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943.  (Incluído pela Lei nº 12.440/11).  
  

9.4.5. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte   
  

a) Declaração que comprove o enquadramento do licitante na categoria de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma prevista no artigo  
3° da Lei Complementar n°123/06 (Anexo III), acompanhada de registro no  
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, para fins de verificação.  

  
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  

i. A prorrogação acima, dentre outras hipóteses, não será concedida quando 
houver urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 
empenho, devidamente justificado.  
  

9.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados posteriormente, em 
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou 
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por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial.  

  
9.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “ solicitação de documento”, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital.  
  
9.7. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; caso seja 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos no nome da filial, no primeiro 
caso, ou da matriz, na segunda hipótese.  

  
9.8. Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação 

complementar:  

9.8.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).  

9 .8.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser enviada de forma 

eletrônica, em campo próprio do sistema, em papel timbrado e preenchida com os 

dados da empresa.  

 
9.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  

 

9.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e 

documentos.  

 
9.11. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 9 deste Edital.  

  
10. DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO CONV OCATÓRIO  
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

cidadão poderá impugnar o edital, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico compraselicitacoes02@crbio01.gov.br, até às 16:00 horas do horário 
de Brasília/DF, devidamente comprovada a legitimidade do requerente.    
  
10.1.1. O início do prazo referido no item 10.1 desconsiderará o dia da sessão pública, 

considerando o último dia do período.  
  

10.1.2. A condição de cidadão será demonstrada por meio da apresentação de cópia do 
título de eleitor e dos comprovantes de votação na última eleição, inclusive do 
segundo turno se existir ou certidão de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal 
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Superior Eleitoral, nos termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997.  

  
10.1.3. Não haverá prazo complementar para a comprovação estabelecida pelo item 10.1, 
devendo esta acompanhar as razões da impugnação.  

  
10.1.4. Não serão conhecidas as impugnações enviadas por fax ou qualquer outro meio 

que não o previsto no item 10.1, nem as apresentadas após o vencimento do prazo 
ou que não comprovem a legitimidade da representação por meio da apresentação 
de contrato social e, se o caso, procuração com poderes específicos.  

  
10.1.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas .  

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

realização do certame.  
  

10.2. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico: compraselicitacoes02@crbio01.gov.br.   

 
10.3. Todos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações enviadas para os endereços 

eletrônicos acima deverão conter no campo “Assunto” e no descritivo, a identificação do referido 

certame (ex.: “Pedido de esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico nº 2/2018”).  

 

10.4. Caberá ao Pregoeiro, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, do 

setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, da assessoria jurídica ou junto às 

outras áreas, podendo ainda promover quaisquer diligências que julgar necessárias, e, então, se 

manifestar sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

10.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a realização 

da sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.   

 

10.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas nos 

endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.crbio01.gov.br para 

conhecimento dos licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do 

certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.  

   
11. DOS RECURSOS  
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será 
concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, contados da abertura da fase recursal, para que 
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qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema.  
  
11.1.1. Em havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente.  
  

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

  
11.1.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor.  

  
11.1.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

  
11.2. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual 

o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente 
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.  

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

aproveitamento.  
  

11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

  
11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 

Compras e Licitações, em dias úteis, no horário das 09h00 às 16h00. Não serão 
reconhecidos os recursos interpostos enviados por e-mail ou por qualquer outro meio que 
não pelo sistema eletrônico, nem aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.  

      
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
12.1 A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso.  
  

12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.  

 
12.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 
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13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1. Os recursos necessários à cobertura das despesas correrão à dotação orçamentária nº  
6.3.1.1.01.03.003 – Plano de Saúde.  
 

 
14.  DAS PENALIDADES  

 
14.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições deste Pregão, a apresentação 

de documentação ou declaração falsa, a não manutenção da proposta firmada perante o Pregoeiro 

e sua Equipe de Apoio, o comportamento de modo inidôneo e/ou o cometimento de fraude sujeitará 

o licitante ao impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

além do descredenciamento no Sicaf e no cadastro de fornecedores do CRBio-01, sem prejuízo de 

multa de até 30% (trinta) por cento do valor estimado para a contratação e demais cominações 

legais;  

14.1.1. Nas mesmas penas incorrerá o licitante: 

a) Que deixar de apresentar a documentação exigida no certame; 

b) Que não assinar o contrato no prazo estabelecido.   
 

14.1.1. Diante da infração, é possível a cumulação de penalidades, conforme previsão do 
§ 2º do artigo 87 da Lei n° 8.666/93.  

  
14.2. Em caso de aplicação de penalidade, a empresa será notificada e será concedido o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia. Em caso de manutenção da 
penalidade imposta, a empresa será notificada e facultado novo prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recurso.  

  
14.2.1. As razões e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas , em via original, no 

horário das 09h00 às 16h00, em dias úteis, no CRBipo-01, na Rua Manuel da 
Nóbrega, 595, Cjto 111 – Paraíso – São Paulo - CEP 04001-083 – SP. 
  

14.3. A multa, definitivamente mantida após a análise de eventuais recursos, deverá ser recolhida 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos , a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pelo Conselho Regional de Biologia – 1ª Região.  

  
15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
15.1 Depois de homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para 

assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Anexos.   
  

15.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo CRBio-01.   
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15.3 Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á, por meio do SICAF e de outros meios, 
se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação.   
  

15.4 Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidade 
ao licitante primeiro colocado.   
  

15.5 A recusa injusta da empresa em assinar, aceitar, ou retirar o CONTRATO dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação do CRBio-01, ensejará à empresa a perda 
do direito à contratação, e caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a às penalidades previstas no item 15 deste Edital.  

  
16. DA GARANTIA CONTRATUAL  
16.1. Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 05 

(cinco) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, garantia de execução equivalente 
a 5% (cinco por cento) do valor estimativo global contratado, consoante o Art. 56 da Lei 
nº 8.666/93, devendo optar por uma das seguintes modalidades:  

  
16.1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

  
16.1.1.1. caso o licitante opte por caução em dinheiro, o depósito deverá ser  

efetuado em nome do CRBio-01, conforme dados bancários informados 
posteriormente, se for o caso.  

  
16.1.1.2. caso o licitante opte por apresentar títulos da dívida pública federal, tais 

títulos deverão ter valor de mercado compatível com aquele a ser 
garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as 
espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas 
no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 6/2/2001.  

  
16.1.2. fiança bancária, contendo:  

  
16.1.2.1. prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do 

contrato, acrescido de 3 (três) meses, devendo ser tempestivamente 
renovada se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;  

  
16.1.2.2. expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o 

pagamento ao CRBio-01, independentemente de interpelação judicial, 
caso o afiançado não cumpra as obrigações decorrentes da execução 
do Contrato;  
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16.1.2.3. renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 
previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil.  

  
16.1.3. seguro-garantia, contendo:  

  
16.1.3.1. a apólice deverá indicar o CONTRATANTE como beneficiário;  

  
16.1.3.2. prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do 

contrato, acrescido de 3 (três) meses, devendo ser tempestivamente 
renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;  

  
16.1.3.3. cláusula que assegure o pagamento, independente de interpelação 

judicial, caso o TOMADOR não cumpra as obrigações decorrentes da 
execução do contrato.  

  
16.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 5% (cinco por cento).  

  
16.3. A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se 

ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da 
CONTRATADA.  
  
16.3.1. A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando 

o CRBio-01 autorizado a executá-la para cobrir multas ou indenizações a terceiros 
ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.  

  
16.4. A garantia prestada ou a parte remanescente somente será liberada ou restituída após o 

vencimento ou rescisão do contrato, desde que integralmente cumpridas as obrigações 
assumidas no contrato pelo CONTRATADO.  

  
16.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas 

contratuais ou indenização a terceiros, a CONTRATADA fica obrigada a fazer a reposição, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento de comunicação 
do CRBio-01.  

  
17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
17.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por colaborador que venha a ser 

designado pelo Presidente, compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização:   
  

17.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam 
tomadas para regularização de falhas observadas;   

  
17.1.2. Levar ao conhecimento do representante da CONTRATADA qualquer irregularidade 
fora de sua competência;   
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17.1.3. Exigir da CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato, anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos 
escritos que comprovem as solicitações de providências;   
  

17.1.4. Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as 
ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados;   
  

17.1.5. Encaminhar ao representante legal da CONTRATADA os documentos relacionados 
às multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos;   

  
17.2. O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA 
nem conferirão ao CRBio-01 responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas na execução dos serviços 
contratados;   

  
17.3. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CRBio-01, 
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou na impossibilidade, justificada por escrito.   
  
18.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
18.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  
  

18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da ata e do contrato.  
  

18.3. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá  relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 
e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

  
18.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.  
  
18.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item 8.5, o objeto da presente licitação poderá ser 

adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as 
propostas apresentadas.  

  
18.6. O recebimento das propostas pelo órgão não implica em nenhum direito ao proponente ou 

compromisso do CRBio-01.  
  
18.7. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte dos 

licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, 
conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital.  
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18.8. Na contagem de prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente 
do CRBio-01.  
  

18.9. Em caso de divergência, em qualquer fase da licitação, entre o valor expresso em número 
e, posteriormente, expresso por extenso, será considerado válido o valor por extenso, 
independente a quem seja mais benéfico, excetuados os casos de conduta dolosa;  

 
18.10. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

 
18.11. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste certame, 

promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 

de classificação e habilitação. 

  
18.12. É facultada a todas as empresas interessadas a consulta aos autos do Processo 

Administrativo, na Sede do Conselho Regional de Biologia,  no Setor de Compras e 
Licitações, situado à  Rua Manuel da Nóbrega, 595, cjto 122 – Paraíso  CEP 04001-083 
– São Paulo, SP das 09h00 às 16h00, com prévio agendamento por meio do telefone (11) 
3884-1489 e mediante apresentação de solicitação por escrito assinada pelo 
representante da empresa, que tenha poderes para tanto, sendo esta solicitação 
arquivada nos autos do processo.  
  

18.12.1. É vedado o agendamento de vistas para a data de abertura das propostas a fim 
de evitar tumulto e prejuízo ao certame.  

  
18.12.2. Considerando o amplo acesso de todos os interessados aos autos do processo, 

não haverá fornecimentos de informação diversa da constante no edital ou 
complementar por qualquer meio de comunicação, seja telefone, e-mail ou similar.  

  
18.12.3. Em caso de extração de cópias, a solicitação deve ser expressa nesse sentido e 

o custo será de responsabilidade do interessado.  
  
18.11. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes 

que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.  
  

18.12. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão 

as últimas. 

 
18.13. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade 
de São Paulo, subseção Judiciária de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por 
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mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 
Constituição Federal.  

  
Faz parte integrante deste instrumento convocatório:  
  
- ANEXO I - Termo de Referência   
- ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;  
- ANEXO III - Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte;  
- ANEXO IV - Modelo da Minuta do Contrato.  

  
São Paulo, 31 de julho de 2018.  

  
  
 

ELIÉZER JOSÉ MARQUES 
Presidente do CRBio-01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018  
 


