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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2013 

 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de 
telefonia e rede lógica; execução dos projetos de reforma e reestruturação e de 
elétrica, englobando cabeamento estruturado, sistema de alarme e monitoramento, 
projeto de CFTV, projeto elétrico (incluindo luminotécnica e telefonia) com 
fornecimento de material e mão-de-obra para realizar a reestruturação das 
dependências internas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 
Grosso do Sul – CRF/MS, com fornecimento de material e mão de obra. 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL CRF/MS, Autarquia Federal criada pela Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, 
com sede na Rua Rodolfo José Pinho, n.º 66, Jardim São Bento, Campo Grande (MS), 
CEP 79004-690, telefone (67) 3325-8090, pessoa jurídica de direito público inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.026.580/0001-84, torna público, a quem possa interessar, que 
encontra-se aberta nesta Autarquia Federal, a licitação do tipo “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, para contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos de telefonia e rede lógica; execução 
dos projetos de reforma e reestruturação e de elétrica, englobando cabeamento 
estruturado, sistema de alarme e monitoramento, projeto de CFTV, projeto elétrico 
(incluindo luminotécnica e telefonia) com fornecimento de material e mão-de-obra para 
realizar a reestruturação das dependências internas do CRF/MS, com fornecimento de 
material e mão de obra, conforme especificado nos anexos deste Edital. 
 
O Certame será realizado no dia 12 de setembro de 2013 – quinta-feira, sendo a 
entrega dos envelopes até às 13h e a abertura às 14h no mesmo dia. 
 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
N.º 1 - “DOCUMENTAÇÃO” 
Nº 2 - “PROPOSTA” 
Os envelopes n.º 1 e n.º 2 (Habilitação e Proposta) fechados e indevassáveis deverão ser 
protocolizados até o às 13h do dia 12/09/2013 no Departamento de Protocolo do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul na Rua Rodolfo José 
Pinho n.º 66, Jardim São Bento – Campo Grande/MS. 
 
Os documentos encaminhados pelo correio, eventualmente não entregues ou 
extraviados, não serão de responsabilidade do CRF/MS. 
 
Os interessados poderão examinar gratuitamente o presente edital, nos dias úteis, no 
horário das 12h às 18h junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
mencionado, podendo também adquirir a pasta completa com as informações do objeto 
desta licitação até às 15h do dia anterior ao previsto para entrega dos envelopes 
documentação e proposta. 
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1 – FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
1.1) – A presente Tomada de Preço é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será regida 
pelas regras deste Edital, processada e julgada de acordo com as normas e princípios 
constantes na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e atualizações posteriores. 
1.2) – No caso da licitação possuir mais de um lote, o licitante não está obrigado a cotar 
todos eles, porém, em cada lote ofertado deverão estar incluídos todos os respectivos 
itens que o compõem, sob pena de desclassificação. 
1.3) – No valor total do lote devem estar inclusos todos os encargos financeiros ou 
previsão inflacionária, incluindo o montante da mão-de-obra, materiais e equipamentos 
necessários à execução dos serviços, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e 
fiscais, incluindo-se no preço quaisquer despesas que decorram da execução do objeto 
do certame, cabendo ao CRF-MS pagar somente pelo objeto ora licitado. 
 
2 – OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1) – Constitui objeto desta Tomada de Preços a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de equipamentos de telefonia e rede lógica; execução dos projetos de 
reforma e reestruturação e de elétrica, englobando cabeamento estruturado, sistema de 
alarme e monitoramento, projeto de CFTV, projeto elétrico (incluindo luminotécnica e 
telefonia) com fornecimento de material e mão-de-obra para realizar a reestruturação 
das dependências internas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 
Grosso do Sul – CRF/MS, com fornecimento de material e mão de obra. 
 
2.2) O Objeto da licitação será dividido em 3 (três) lotes, sendo eles:  
 
2.2.1) LOTE 01: lote composto por prestação de serviços para execução de projeto 
arquitetônico de reforma com fornecimento de material e mão-de-obra;  
 
2.2.2) LOTE 02: lote composto por prestação de serviço para execução de Projeto de 
Cabeamento Estruturado; Projeto de Sistema de Alarme e Monitoramento; Projeto de 
CFTV; Projeto Elétrico (incluindo luminotécnica e telefonia) com fornecimento de 
material e mão-de-obra;  
 
2.2.3) LOTE 03: lote composto por equipamentos de telefonia e rede lógica como Rack 
44ux870mm, Nobreak Monofásico 2kva para Rack 19”, Central Pabx 40 Ramais, 
Switch 24 Portas 10/100/1000, 2 slots interface 19"/1U, Fonte de Alimentação 12V-20A 
- Estabilizada com proteção contra curto e sobrecarga, DVR Stand Alone 16ch 
transmissão via rede com HD 2Tb e aparelhos Head Sets; conforme descrito nos 
anexos. 
 
2.1.4) – Os anexos conforme abaixo: 
 
2.1.1.1) Anexo I – Memorial Descritivo (Lotes nº 01 e 02); 
2.1.1.2) Anexo II – Planilha Orçamentária (Lotes nº 01, 02 e 03);  
2.1.1.3) Anexo III – Modelo Cronograma Físico Financeiro (Lotes nº 01 e 02);  
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2.1.1.4) Anexo IV – Convite (Lotes nº 01, 02 e 03); 
2.1.1.5) Anexo V – Modelo declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal (Lotes nº 01, 02 e 03); 
2.1.1.6) Anexo VI – Modelo declaração inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação 
(Lotes nº 01, 02 e 03); 
2.1.1.7) Anexo VII – Minuta do Contrato (Lotes nº 01, 02 e 03); 
2.1.1.8) Anexo VIII – Projetos (Lotes nº 01 e 02); 
 
3 – DO PRAZO 
 
3.1) – O prazo total para realização e conclusão da execução dos serviços será de 90 
(noventa) dias para os Lotes nº 01 e 02, contados da data da ordem de serviço e, 15 
(quinze) dias úteis para o Lote nº 03, contados a partir da data de assinatura do contrato. 
 
3.2) – A Ordem de Serviço será expedida em 3 (três) dias úteis a contar da data de 
assinatura do contrato. 
 
3.3) - DA PUBLICIDADE: Expede-se o presente edital, do qual será extraído um 
resumo que será fixado na recepção da sede do CRF/MS e, em resumo, publicado no 
DOE (Diário Oficial do Estado). O edital será disponibilizado (on-line), no sistema de 
comunicação da página eletrônica do CRF/MS (www.crfms.org.br/editais). 
 
4 – RECURSO FINANCEIRO 
 
4.1) - Os recursos financeiros para execução desta “Tomada de Preços”, estão previstos 
no orçamento do presente exercício e correrão à conta dos elementos de despesas n.º 
6.2.2.1.1.02.01.01 (Obras, Instalações e Reforma), n.º 6.2.2.1.1.02.01.03.002 (Máquinas e 
Aparelhos de Escritório) e nº 6.2.2.1.1.02.01.03.008 (Equipamentos de Informática e 
Periféricos) do plano de contas em vigor, com disponibilidade financeira destacada para 
estas finalidades.  
 
O valor estimado da obra é de R$ 161.250,75 (cento e sessenta e um mil, duzentos e 
cinquenta reais), conforme planilhas apresentadas no projeto. 
 
5 - VISITA TÉCNICA 
 
5.1) – A visita técnica, não obrigatória, deverá ser acompanhada do funcionário 
designado pelo CRF/MS. Os interessados em fazer visita técnica deverão entrar em 
contato com a Gerência, no horário das 10h às 15h, até dia 11/09/2013, requerendo a 
visita técnica.  
 
5.2 - No ato da visita técnica os interessados deverão obrigatoriamente estar munidos de 
carta credencial assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida e 
cópia do contrato social e última alteração. 
 
6 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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6.1) LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES : 
Nº 1 - “DOCUMENTAÇÃO” 
Nº 2 - “PROPOSTA” 
Os envelopes n.º 1 e n.º 2, fechados e indevassáveis, deverão ser entregues para a 
Comissão de Licitação – na Rua Rodolfo José Pinho, n.º 66 – Jardim São Bento – 
Campo Grande/MS. 
 
6.2) – Os documentos para habilitação e a proposta, serão apresentados em envelopes 
separados e lacrados, devendo os seus conteúdos serem totalmente legíveis, isentos de 
rasuras, ressalvas e ou entrelinhas, sendo que a proposta deverá necessariamente estar 
datada e assinada. 
 
6.3) LOCAL E DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
A abertura dos envelopes se dará no CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - Rua Rodolfo José Pinho n.º 66 – Jardim São 
Bento – Campo Grande/MS, às 14h do dia 12 de setembro de 2013. 
 
6.4) – Os envelopes Habilitação e Proposta deverão indicar no seu anverso: 
 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
NOME DA LICITANTE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 – CRF/MS 
DATA ........./........./......... 
HORA: ................ 
 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 
NOME DA LICITANTE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 – CRF/MS 
DATA ........./........./......... 
HORA: .......:......... 
 
7 – DA HABILITAÇÃO 
 
7.1) – O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter os seguintes documentos: 
 
7.1.1) –  HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

7.1.1.1) Cédula de identidade (Representante Legal a empresa) 
7.1.1.2) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.1.3)  Cópia do Certificado de Registro Cadastral do município ou de outro Órgão ou 
Entidade Federal, Estadual ou Municipal. 
7.1.1.4)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
7.1.1.5) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
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7.1.1.6) 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. 
7.1.1.7)  Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ); 
7.1.1.8) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Divida Ativa da União, 
Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (Valores Mobiliários e Imobiliários), do 
domicílio ou sede da licitante, por meio de certidões com prazo de validade vigente, 
salvo se outro prazo for determinado pelo órgão emissor; 
7.1.1.9) Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado para comprovação de 
situação regular, em cumprimento ao instituído por Lei; 
7.1.1.10) CND do INSS por meio de Certificado atualizado ou obtido via internet, com 
prazo de validade em vigor, tendo em vista que a aceitação da certidão negativa está 
condicionada a verificação de sua validade pela internet, observando-se a finalidade 
para a qual foi emitida. 
7.1.1.11) Declaração expressa do participante de que tem pleno conhecimento das 
condições gerais e peculiares dos locais onde será executada a obra, dos problemas 
relativos à obtenção de mão-de-obra, do projeto e da natureza dos materiais a serem 
empregados. 
7.1.1.12) – Declaração de que não é considerada inidônea para contratar com o Poder 
Público de qualquer esfera do Governo, e que se compromete a comunicar a ocorrência 
de qualquer fato que altere essa situação e que venha a ser conhecido após o 
encerramento desta licitação. 
 
7.1.2) –  HABILITAÇÃO TÉCNICA  
 
7.1.2.1) Apresentar comprovação de possuir na data da abertura das propostas, um 
engenheiro com registro no CREA ou arquiteto com registro no CAU, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica ART compatível com o objeto desta licitação; 
(Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02)  
7.1.2.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com os lotes descritos no objeto da licitação, e 
indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
7.1.2.3) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
7.1.2.4) – Os licitantes deverão apresentar atestados expedidos por pessoas jurídicas de 
direito publico ou privado em nome da empresa ou responsável técnico, sendo que neste 
caso deverá ser comprovado o vinculo empregatício, com a licitante, compatíveis e 
limitados à parcela de maior relevância do objeto da licitação, devendo neles constar às 
quantidades, prazos e especificações dos serviços, compatíveis com o objeto desta 
licitação; (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
7.1.2.5) 01 (um) atestado com planilha de quantitativos de serviços fornecido por 
empresa distinta, pública ou privada, que comprovem construção de pelo menos 50% do 
total do objeto deste Edital. 
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7.1.3) –  HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  
 
7.1.3.1) Balanço Patrimonial do exercício social de 2012, assinado pelo profissional 
contábil, bem como os Termos de Abertura e Encerramento, extraídos do livro Contábil 
Diário, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
 
7.1.3.1.1) - Junto ao Balanço Patrimonial deverá ser instruído com Certidão de 
Regularidade do Profissional contábil responsável pela assinatura das Demonstrações de 
Resultados e Balanço Patrimonial da Licitante, com validade no prazo de 
processamento desta licitação. 
7.1.3.2) - Demonstração Contábil do último exercício social de 2012, assinada pelo 
profissional contábil, vedada a sua substituição por balancete(s), balanço(s) 
provisório(s) ou quaisquer outros documentos que possam descaracterizar a 
comprovação da boa situação econômica e financeira da Empresa licitante. 
7.1.3.3) - Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento), do valor 
estimado para a obra, comprovado através da apresentação de contrato Social 
devidamente registrado na Junta Comercial, admitida a sua atualização através de 
índices oficiais nos termos do artigo 31, parágrafo 3º, da Lei. 
7.1.3.4) - A boa situação financeira será aferida pela demonstração, no mínimo dos 
seguintes índices, que serão analisados pelo Diretor Tesoureiro do CRF/MS. 
 
Índice de Liquidez Corrente – ILC = AC/PC > ou = 1,0 
Índice de liquidez Geral - ILG = AC+RLP / PC+ELP > ou = 1,0 
Grau de Endividamento – GE = (PC+ELP) / PL < ou = 1,0 
Onde: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
PL = Patrimônio Líquido 
  
7.1.3.5) - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 
7.1.3.6) - O balanço e demais demonstrações contábeis de encerramento de exercício 
bem como a demonstração dos índices contábeis deverão ser obrigatoriamente assinados 
por contador credenciado e pelo titular da empresa ou seu representante legal, nos 
termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade. 
7.1.3.7) - As empresas recém constituídas e que não tenham promovido a apuração dos 
primeiros resultados, poderão participar do certame apresentando o seu "balanço de 
abertura" que demonstre a sua situação econômico-financeira. 
7.1.4) - Os documentos necessários à habilitação mencionados acima deverão ser 
apresentados através de cópia autenticada, exceto aqueles emitidos via sistema 
informatizado (INTERNET). 
7.2) - Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos 
documentos, que estes sejam apresentados na ordem enumerada no item 7 e seus 
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subitens, devidamente numerados e reunidos com presilha para facilitar a juntada 
no processo. 
 
7.3) - Somente poderão manifestar-se em ATA: 
 
7.3.1) - Representante legal da empresa, munido de comprovante e documento de 
identificação oficial; 
7.3.2) Procurador munido de procuração e documento de identificação oficial, ou 
7.3.3) Representante credenciado pela empresa, munido da credencial e documento de 
identificação oficial. 
7.4) - Examinados os documentos do envelope "HABILITAÇÃO", a Comissão 
Permanente de Licitação, decidirá pela HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO da 
licitante. 
7.5) - Será declarada INABILITADA a licitante que oferecer documentação incompleta 
ou em desacordo ou que não atenda a qualquer exigência deste edital. 
7.6) - Os envelopes contendo as PROPOSTAS das licitantes habilitadas, só serão 
abertos depois de transcorrido o prazo, sem interposição de recursos, ou se esses 
ocorrerem, após o seu julgamento, ou se houver desistência expressamente consignada 
em ata.  
7.7) - Serão devolvidos fechados os envelopes PROPOSTA às licitantes 
INABILITADAS. 
 
8 - DA PROPOSTA 
 
8.1) – O envelope “PROPOSTA” deverá conter os seguintes documentos: 
8.1.1) – Deverá ser apresentada uma única proposta, sem emendas ou rasuras, em 
envelope opaco devidamente fechado, contendo na parte externa o número da presente 
licitação, identificação do proponente e o título “Proposta”, contendo a proposta 
comercial técnica, devidamente datado e assinada na última folha e rubricada nas 
demais pelo proponente ou seu representante legal. 
8.2) – Nos preços propostos que constituirão a única e completa remuneração para as 
reformas e/ou obras, serviços e materiais objeto deste certame, deverão estar inclusos, 
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias, despesas com 
demarcação, instalação de canteiros, instalações hidráulicas e elétricas, edificações, 
vigilância noturna, transportes, combustíveis lubrificantes, manutenção e depreciação 
das máquinas, alimentação, limpeza geral das obras, bem como todos e quaisquer 
encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários, não recaindo sobre a 
Prefeitura nenhum ônus suplementar além dos valores propostos, inclusive com relação 
a despesas indiretas, para o bom cumprimento dos serviços elencados no memorial 
descritivo. (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
8.3) - O preço na planilha orçamentária deve ser apresentado com valores já incluso 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). No BDI devem estar incluídos os tributos 
Federais, Estaduais e Municipais (ISS), encargos financeiros, lucro, etc.  
8.4) - A Planilha orçamentária efetuada em impresso próprio da licitante, deve seguir o 
mesmo modelo da planilha anexa a este edital, não podendo ser alteradas as quantidades 
nem as especificações dos serviços.  
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8.5) - Relação dos salários das categorias profissionais a serem utilizadas na execução 
da obra. (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
8.6) - Documento único declarando e informando que: 
8.6.1) - Tomou conhecimento das normas e procedimentos sobre segurança e medicina 
do trabalho e o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e de que 
se compromete a respeitá-los durante o prazo de vigência do Contrato.  
8.6.2) - Indicação, com nome e qualificação, de quem será o preposto da licitante que 
acompanhará a execução da obra. (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
8.6.3) - Indicação, com nome e qualificação, de quem subscreve os elementos da 
proposta.  
8.6.4) - Nome de quem assinará o Contrato (RG, CPF e cargo que ocupa na empresa), 
na hipótese de adjudicação.  
8.6.5) - Banco, agência bancária e o nº da conta corrente da empresa, para pagamentos. 
8.6.6) - Número do fax ou correio eletrônico para envio de correspondências.  
8.7) Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento das propostas, 
que estas sejam apresentadas na ordem enumerada no item 8 e seus subitens, 
devidamente numeradas e reunidas com presilha para facilitar a juntada no 
processo.  
 
9 – CLASSIFICAÇÃO 
9.1) - Esta Tomada de Preços é do tipo Menor Preço Global, e a classificação se fará 
pela ordem crescente dos preços propostos. 
9.2) - Será declarada vencedora a proposta que oferecer maior vantagem ao CRF/MS, 
dentro do critério real de Menor Preço Global desde que exequível. 
9.3) - Depois de abertas as propostas, não será aceita desistência ou quaisquer pedidos 
de alteração ou retificação das mesmas. 
9.4) - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em local, 
dia e hora estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitações (art. 45, parágrafo 2º 
da Lei de Licitações). 
 
10 - DA VALIDADE DA PROPOSTA 
10.1) - O prazo de validade do compromisso assumido é de 60 (sessenta) dias. 
 
11 - DA GARANTIA  
11.1) - A licitante vencedora é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, 
insegurança ou falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua 
aceitação pelo CRF/MS, sendo certo que nenhum pagamento desta isentará a licitante 
vencedora de tal responsabilidade civil estabelecida no artigo 618 do Código Civil. 
(Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
11.2) - A licitante vencedora fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do Contrato em que se 
verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de 
materiais empregados. (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
11.2.1) - A licitante vencedora dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da ordem de serviço. (Aplica-se apenas 
aos Lotes nº 01 e 02) 
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11.3) - Caso a licitante vencedora deixe de prestar os serviços ou materiais contratados, 
fica o CRF/MS no direito de contratá-los em qualquer outra empresa, por conta 
exclusiva da licitante vencedora, ficando a mesma obrigada a cobrir despesas não só do 
objeto contratado, como outras decorrentes, em razão de sua inadimplência.  
11.4) - A Contratada dá garantia da obra, serviços e materiais utilizado pelo prazo de 5 
(cinco) anos. (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
 
12 – MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
12.1) – Os pagamentos serão efetuados segundo os seguintes critérios: 
12.1.2) - A partir do 1º dia útil do mês subseqüente, a contratada apresentará a medição 
dos serviços executados no mês anterior, a qual será submetida ao fiscalizador do 
contrato. 
12.2) – Aprovada a medição, o fiscal autorizará a Contratada emitir o respectivo 
documento fiscal, que deverá ser entregue no Departamento Financeiro e Contábil, 
acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Medição aprovada pelo fiscal. 
b) Comprovante de recolhimento da Guia GRPS e FGTS do mês anterior ao da 
medição.  
b.1) Juntamente com a guia do FGTS, deverá anexar relação dos empregados 
envolvidos na execução da reforma.  
12.2.1) No documento fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o n° do processo 
administrativo e número da respectiva modalidade licitatória.  
12.3) O pagamento do documento fiscal se dará em até 10 dias após a data da aprovação 
da medição pelo fiscal.  
12.4) Quanto ao pagamento dos materiais descritos no Lote nº 003, este será realizado 
mediante emissão do respectivo documento fiscal, que deverá ser entregue no 
Departamento Financeiro e Contábil, acompanhado da declaração de Optante pelo 
Simples Nacional, caso seja optante; conforme anexo IV da IN nº 1.234/2012. 
12.4.1) Caso a empresa não seja optante pelo sistema simplificado de impostos 
(SIMPLES) estará, na oportunidade do pagamento, sujeita à retenção na fonte dos 
valores correspondentes ao Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o lucro e as 
contribuições à COFINS e ao PIS/PASEP, nos termos do artigo 34 da Lei 10.833/2003 
e Instrução Normativa SRF nº. 1234/12, SRF nº. 1244/12, Instrução Normativa SRF nº. 
539/05, nas faturas de prestação de serviços e/ou consumo, haverá retenção de tributos, 
conforme o Anexo I da tabela de Retenção. 
12.5) Mediante encerramento dos serviços descritos nos Lotes nº 01 e 02, o engenheiro 
e/ou arquiteto responsável pela execução, deverá apresentar AS BUILT (documentação 
em forma de plantas que retratam exatamente as rotas (trajeto dos cabos), conexões e 
demais sistemas após a conclusão dos serviços de implantação de cabeamentos). 
 
13 - DAS MULTAS E SANÇÕES 
13.1) - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste edital, ou pela 
inexecução total ou parcial do mesmo, o CRF/MS aplicará as seguintes multas e ou 
sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:  
13.1.1) - Advertência; 
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13.1.2) - Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de paralisação ou 
falta constatada sem motivo justificado e relevante, limitada a 10 dias, ou seja, 10% 
(dez por cento) do valor do Contrato. (Contempla os Lotes nº 01 e 02) 
13.1.3) - Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por serviço não aceito pela 
fiscalização, por dia, a partir da data em que a licitante vencedora for notificada, pela 
Fiscalização, a fazer os necessários reparos ou substituir materiais, limitada a 10 dias, 
ou seja, 10% (dez por cento) do valor do Contrato. (Contempla os Lotes nº 01 e 02) 
13.1.4) - Multa de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do Contrato por dia 
de atraso na entrega dos serviços, limitada a 10 dias, ou seja, 15% (quinze por cento) do 
valor do Contrato. (Contempla os Lotes nº 01 e 02) 
13.1.5) - Multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do Contrato por dia pelo 
descumprimento a qualquer cláusula constante deste edital, limitada a 10 dias, ou seja, 
15% (quinze por cento) do valor do Contrato. 
13.1.6) - Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia pelo 
descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, limitada a 10 dias, ou 
seja, 10% (dez por cento) do valor do Contrato. (Contempla os Lotes nº 01 e 02) 
13.1.7) - Multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do Contrato caso a 
licitante vencedora deixe de apresentar comprovante de recolhimento de encargos 
sociais e fundiários e ou de ISS, junto com o documento fiscal. (Contempla os Lotes nº 
01 e 02) 
13.1.8) - Decorridos os dez dias previstos nos itens 13.1.2 a 13.1.6, em caso de falta 
grave ou reincidência dos motivos que levaram o CRF/MS a aplicar as sanções previstas 
neste edital, o Contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% 
(vinte por cento) do valor do Contrato. (Contempla os Lotes nº 01 e 02) 
13.1.9) - A recusa da firma declarada vencedora em assinar o Contrato, ou o seu não 
comparecimento para assinatura no prazo previsto neste Edital caracterizará 
descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 
13.1.10) - Na hipótese supra a CONTRATANTE poderá convocar a licitante 
imediatamente classificada ou revogar a licitação. (artigos 64 e 81 da Lei de Licitações).  
13.1.11) - Se a licitante vencedora não iniciar as obras no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, sem motivo justificado, a 
mesma sofrerá multa equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 10 (dez) dias, após os quais, sem que as tenha iniciado, o 
CRF/MS poderá considerar rescindido o Contrato, com a sanção prevista na cláusula 
13.1.8. (Contempla os Lotes nº 01 e 02) 
13.2) - Sem prejuízo das sanções previstas no item 13.1 e sub-itens, poderão ser 
aplicadas à inadimplente, outras contidas na Legislação mencionada. 
13.3) - O Contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 
sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou 
circunstâncias desabonadoras da empresa ou dos seus sócios. 
13.4) - A rescisão dar-se-á também se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 
78 e incisos da Lei de Licitações. 
13.5) - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
13.6) - A aplicação das penalidades previstas neste edital e na lei não exonera à 
inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 
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13.7) - Além das multas que serão aplicadas à contratada inadimplente, as 
irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha 
cadastral. 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS  
14.1 - A licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitações, 
do CRF/MS. 
14.2 – O CRF/MS se reserva ao direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 
por despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isso represente 
motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
Poderá, também, ser anulada se ocorrer qualquer irregularidade no seu processamento 
ou julgamento. 
14.3 - Durante a fase de preparação das propostas, as licitantes interessadas poderão 
fazer, por escrito, consultas à Comissão. 
14.4) – A fiscalização do CRF/MS poderá embargar o prosseguimento de qualquer obra 
ou serviço que esteja em desacordo com as especificações deste edital. 
14.5) – A licitante contratada obriga-se a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as 
suas expensas, e imediatamente, os serviços realizados, que estejam em desacordo com 
as especificações deste Edital e seus anexos, do contrato e seus anexos e adendos. 
14.6) – A licitante contratada também se obriga a substituir, a qualquer tempo, qualquer 
de seus empregados, inclusive engenheiros e prepostos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a partir da notificação, desde que haja motivos danosos ao andamento da obra. 
14.7) – A participação na presente licitação implica no conhecimento e submissão a 
todas as cláusulas e condições deste edital, bem como de todos os seus anexos. 
14.8) – A licitante contratada obrigar-se à manter um Engenheiro Responsável na 
obra/reforma durante o período de execução da mesma, que representará na execução 
do Contrato pelas obras e acompanhamento dos serviços de segurança do trabalho, 
também deverá manter apontador que deverá registrar diariamente as etapas dos 
serviços, que será assinada pelo engenheiro responsável devendo entregar cópia ao 
CRF/MS.   
14.09) – A vencedora deverá informar com antecedência à Diretoria da Autarquia 
qualquer necessidade de alterações no tráfego nos locais onde estarão sendo realizados 
os serviços e a sua respectiva divulgação aos usuários. 
14.10) –  A vencedora deverá instalar placa identificadora no local da obra. (Aplica-se 
apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
14.11) – A Obra deverá ser cadastrada no INSS, através da matricula CEI junto ao 
CNPJ da Contratada. 
14.12) – A Contratada de obra por empreitada total deverá apresentar até a data da 
primeira medição da obra contratada, o comprovante da matrícula CEI conforme 
Instrução Normativa RFB Nº 971 de 13/11/2009 e a ART, sob pena de suspensão do 
pagamento até sua efetiva regularização. (Aplica-se apenas aos Lotes nº 01 e 02) 
14.13) O responsável para fiscalizar a contratação do objeto deste contrato, será o 
Diretor Tesoureiro ou outro vinculado ao CRF/MS por ele designado.  
14.14) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, este 
CRF/MS aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
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14.15) - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será 
extraído um resumo que será publicado no DOU e no sítio eletrônico 
www.crfms.org.br/editais.  
 

Campo Grande/MS 23 de agosto de 2013 
RONALDO ABRÃO 

Presidente do CRF/MS 
 
 
 

OBS: Os interessados deverão solicitar os anexos deste edital encaminhando 
correspondência eletrônica para assistenteexecutivo@crfms.org.br, bem como informar 
os dados da empresa, sendo CNPJ, Razão Social e Representante Legal, para efetivação 
do pré-cadastro junto à Comissão de Licitação do CRF/MS. 

 


