
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 8ª REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

EDITAL CARTA CONVITE Nº 01/2023

CONTRATAÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MENOR PREÇO E MELHOR TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 8ª REGIÃO – CRESS 8ª REGIÃO,

autarquia federal, com sede à SRTVN Conjunto P, Ed. Rádio Center, salas 3.139/3.140,

Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.719-900, inscrita no CNPJ sob o n° 00.109.561/0001-

23, neste ato representado por sua Presidente Interina Tatiane Pereira da Costa, no uso de

suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que realizará licitação

EDITAL CARTA CONVITE Nº 01/2023 CONTRATAÇÃO ASSESSORIA DE

COMUNICAÇÃO às 13h do dia 07/03/2023, horário de Brasília, em sua sede,

objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria de

Imprensa e Comunicação, conforme condições estabelecidas e demais especificações

constantes neste edital e seus anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplificado será regido por esse Edital, executado pelo

CRESS- 8ª Região;

1.2. O presente Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no setor de

Recepção e Protocolo do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS - 8ª

Região/DF, SRTVN Conjunto P, Ed. Rádio Center, salas 3.139/3.140, Asa Norte –

Brasília/DF – CEP: 70.719-900, no horário 12 horas às 18 horas, de segunda a sexta-

feira, ou através do site http://cressdf.org.br/;

1.3. O recebimento dos envelopes “A” Contendo documentação de Habilitação, “B”

contendo a proposta técnica e “C” contendo a proposta de preços, dar-se-á até às 18h

do dia 10/03/2023 horário de Brasília na sede do CRESS - 8ª Região/DF, no

endereço acima indicado.

2. DO OBJETO

2.1. Contratar, mediante licitação, na modalidade tomada de preços, pessoa jurídica

especializada na prestação de serviços de assessoria de comunicação, com as

seguintes atribuições:

2.2. Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa, que inclui:

Assessoria de Imprensa; Publicidade e Propaganda; Relações Públicas e Mídias

Digitais, Transmissões Online de Assembleias e eventos;

2.3. Assessoria e desenvolvimento de plano de comunicação, a ser aplicado a curto,

médio e longo prazo de acordo com a Política Nacional de Comunicação do Conjunto

CFESS/CRESS; CFESS – CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL / CRESS

DF – CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL;

2.4. Assessoria de Imprensa junto a veículos de comunicação do Distrito Federal

para destacar e divulgar ações do CRESS-DF, bem como pautar o CRESS-DF em

temas relacionados ao Serviço Social, incluindo assistentes sociais indicados pelo

CRESS-DF como fontes e arquivando matérias on-line publicadas a respeito;

2.5. Participar de reuniões com a Comissão de Comunicação do CRESS-DF;

2.6. Realizar a cobertura jornalística e fotográfica de eventos

organizados/promovidos pelo CRESS-DF;

2.7. Realizar transmissão online ao vivo via Facebook dos principais eventos

promovidos pelo CRESS-DF, utilizando internet do local da transmissão. Eventos

que podem ocorrer tanto na sede do Cress, nas Seccionais ou em sindicatos, hotéis, e

outros locais;

2.8. A contratada deverá checar com antecedência a conectividade e posicionamento

para uma boa transmissão, além de visitar com antecedência os locais onde ocorrerão

os eventos visando acertar os detalhes para a transmissão;

2.9. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na

elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o

CRESS-DF;

2.10. Realizar visita técnica e/ou reunião, nas dependências da sede do CRESS- DF,

antes do início da produção contratada para confirmar os formatos e as

especificações técnicas do material que será produzido;

2.11. Corrigir, sob suas expensas, no total ou em parte em que se verificarem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes do produto entregue;

2.12. Prestar esclarecimentos ao CRESS-DF sobre eventuais atos ou fatos

desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

2.13. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e

trabalhista, decorrentes da execução do objeto do presente edital, cabendo apresentar

ao CRESS-DF, quando exigido, comprovantes dos pagamentos;

2.14. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das

atividades objeto do presente edital, sem prévia autorização do CRESS-DF;

2.15. Informar expressamente ao CRESS-DF, na fase de planejamento, quaisquer

intercorrências que possam prejudicar a qualidade da execução dos serviços para que o

CRESS-DF tome as providências necessárias que forem de sua responsabilidade;

2.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus

técnicos no desempenho dos serviços, ainda que acontecidos nas dependências do CRESS-

DF;

2.17. Responsabilizar-se por quaisquer infrações, danos ou prejuízos causados ao CRESS-

DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço por

seus empregados e/ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a

fiscalização ou o acompanhamento pelo Fiscal do Contrato;

2.18. Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente aos produtos, materiais

ou equipamentos de propriedade do Contratante, quando estes tenham sido ocasionados por

seus empregados durante a execução do contrato;

2.19. Adotar as providências necessárias no sentido de preservar o CRESS-DF de mantê-la

a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza, se

houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados;

2.20. Responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento de despesas porventura

oriundas de decisão judicial, eximindo o CRESS-DF de qualquer relação empregatícia com

os envolvidos na prestação dos serviços objeto do Termo de Referência;

2.21. Submeter-se à fiscalização do CRESS-DF e prestar todos os esclarecimentos que lhe

forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

2.22. Prestar os serviços dentro do prazo proposto e aceito pelo CONTRATANTE, devendo

oferecer serviços com a qualidade e a tempestividade prometidas.

2.23- Elaborar relatório mensal e anual de atividades desenvolvidas pela assessoria, de

forma a servir como monitoramento das ações dos serviços prestados;

2.24. Participar em reuniões no CRESS-DF, de acordo com as demandas da Comissão de

Comunicação e/ou da Contratada, a partir de agenda antecipada;

2.25. Garantir a cessão dos direitos de uso de peças e materiais gráficos elaborados para o

CRESS-DF após vigência do contrato;

2.26. Ao final do contrato de prestação de serviços, a agência de comunicação deverá

entregar as artes gráficas, em formato aberto para edições, com cópias em DVD para o

CRESS-DF.

2.27. Prestar os serviços ora contratados sem interrupção, seja por motivos de férias,

descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão ou outros.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas específicas deste ramo de

atividade interessadas, desde que não impedidas de licitar ou contratar com a Administração

Pública, por suspensão ou impedimento temporário, ou por estar declarada inidônea,

durante a eficácia da punição, ou ainda em processo de liquidação ou falência;

3.2. Os participantes desta licitação deverão ter o ramo de atividade em consonância com o

objeto da proposta;

3.3. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta

licitação, sem a prévia e expressa anuência do CRESS - 8ª Região/DF;

3.4. Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto desta

licitação;

3.5. Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta

licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou

carta- credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste

procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, renunciar ou

desistir de recursos e para todos os demais atos necessários;

3.6. Caso seja titular da Empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade

de representar a mesma;

3.7. A ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos referidos

neste item não inabilitará a CANDIDATA, mas obstará o representante de se manifestar e

responder pela mesma no transcurso do certame;

3.8. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma

CANDIDATA;

3.9. A credencial ou Procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo e

deverá ser entregue em separado por ocasião da primeira sessão, no local, data e horário

designados no preâmbulo deste Edital.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os envelopes “A”, “B” e “C” deverão ser entregues na data, horário e local indicados

no preâmbulo deste edital, devidamente lacrados com cola, constando em sua face os

seguintes dizeres:

EDITAL Nº 01/2023

TOMADA DE PREÇOS/TÉCNICA E PREÇO

ENVELOPE “A” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE -----------(Nome da empresa)

EDITAL Nº 01/2023

TOMADA DE PREÇOS/TÉCNICA E PREÇO

ENVELOPE “B” PROPOSTA TÉCNICA

PROPONENTE -----------(Nome da empresa)
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EDITAL Nº 01/2023

TOMADA DE PREÇOS/TÉCNICA E PREÇO

ENVELOPE “C” PREÇO

PROPONENTE -----------(Nome da empresa)

4.2. A conferência de toda a documentação é de responsabilidade do CANDIDATO, não
serão feitas conferências por parte do CRESS – 8ª REGIÃO/DF. Os envelopes devem ser
entregues lacrados com cola conforme item 4.1.;
4.3. Caso o CANDIDATO encaminhe um representante para acompanhar o procedimento
licitatório, deverá formalizar a Carta de Credenciamento, conforme modelo (Anexo I) a
qual deve ser entregue diretamente à Comissão, fora dos envelopes, no início da sessão
pública de realização desta licitação. Não sendo permitida a participação de um mesmo
representante para mais de uma proponente.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. O envelope “A” contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica,
econômica, financeira e fiscal, deverá conter:
5.2. Declaração da CANDIDATA, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade,
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo. (Em
função do disposto no art. 97), conforme anexo II;
5.3. Comprovação da proponente, de que recebeu os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto desta licitação, podendo utilizar-se do modelo constante do anexo III;
5.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado das
atas de eleição de seus administradores;
5.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
documento de posse da diretoria em exercício;
5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão negativa de imposto sobre
serviços de qualquer natureza);
5.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
5.8. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada
através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme
Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011;
5.9. Prova de regularidade perante o Distrito Federal (Certidão negativa de débitos);
5.10. As cópias dos documentos deverão estar legíveis e serem entregues à Comissão
Permanente de Licitação dentro do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”;
5.11. No ato da contratação a empresa vencedora deverá apresentar fotocópia autenticada
de todos os documentos ou os originais para autenticação pela Comissão de Licitação;
5.12. A falta de qualquer dos documentos exigidos no presente edital, ou a falta de
autenticação ou apresentação nas condições solicitadas, acarretará a automática
inabilitação do licitante;
5.13. As certidões valerão pelos prazos que lhes são próprios, e, inexistindo esse prazo,
reputar-se-ão válidas por 120 (cento e vinte) dias contados de sua expedição. No
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não deverá haver menção ao
preço. Se houver, a empresa será considerada inabilitada para as demais fases do
processo licitatório;
5.14. O envelope “B”, contendo a documentação relativa à capacitação técnica, deverá
conter:
5.15. A proposta técnica, bem como seus anexos, deverá ser elaborada de forma clara e
concisa, devendo ser apresentada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem
como ser devidamente assinada pelo licitante ou seu representante legal e rubricado pelo
mesmo em todas as suas folhas. Recomenda-se que todas as páginas estejam numeradas
sequencialmente;
5.16. A proposta técnica deverá ser apresentada no formato do anexo V do presente com
o carimbo do CNPJ (MF) da proponente em todas as suas folhas, ou então, impressa em
papel timbrado da mesma;
5.17. Serão critérios objetivos de pontuação as informações constantes do anexo V do
presente edital;
5.18. No caso de empate, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio, o qual se
realizará em sessão pública no mesmo momento da abertura das propostas;
5.19. O envelope “C”, contendo a proposta de preço, deverá conter:
5.20. O envelope de Proposta de Preço deverá ser identificado ao lado de fora como
“ENVELOPE ‘C’ - PREÇO”, identificando o nome da licitante, com CNPJ/CPF, deverá
conter a proposta apresentada em 1 (uma) via, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, borrões ou ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricada em todas as
folhas e assinadas na última, com a identificação do subscritor;
5.21. O preço ofertado, expresso em moeda corrente nacional, deverá incluir todos os
encargos trabalhistas, tributos federais, estaduais e municipais e demais encargos
indiretos, encargos de natureza tributária, social e parafiscal;
5.22. Prazo mínimo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
a) No preço deverá estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas ocorridas
na prestação, tais como e sem se limitar a: custos com viagens, alimentação, hospedagens
necessárias, deslocamentos, honorários, lucro e demais bonificações, impostos, seguros,
encargos, além de outros custos pessoais ou empresariais que incidirem sobre a prestação
do objeto desta licitação, não cabendo ao CRESS quaisquer ônus adicionais ou
subsidiários.

6. DO PROCEDIMENTO E DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
6.1. Serão abertos os envelopes “A”, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes, procedida a sua apreciação;
6.2. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 5.1 deste edital;
6.3. Os envelopes “B” (proposta técnica) e “C” (proposta de preço) serão devolvidos
fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido
recurso ou após a sua denegação;
6.4. Serão abertos os envelopes “B”, contendo a proposta técnica dos proponentes
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
6.4.1. Abertos os envelopes, a Comissão poderá analisar na própria sessão, ou
suspende-la visando a análise minuciosa das propostas técnicas apresentadas, devendo
ser verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos neste edital,
promovendo-se a desclassificação dos desconformes ou incompatíveis;
6.2. As PROPOSTAS serão analisadas e avaliadas levando-se em conta a
compatibilidade com o objeto e estipulações constantes da documentação e com o
cálculo do valor comparativo final, que resulta da consideração dos elementos de
homogeneização das PROPOSTAS.
6.3. O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 8.ª REGIÃO/DF poderá,
durante a análise da PROPOSTA, solicitar por escrito, a quaisquer dos
PROPONENTES, esclarecimentos adicionais sobre a PROPOSTA e/ou seus anexos,
vedada a inclusão posterior de qualquer documento ou informação que deveria constar
originalmente da PROPOSTA.
6.4. Após a data de abertura das PROPOSTAS, nenhum documento poderá ser anexado
à mesma, com exceção daqueles que venham a ser solicitados por escrito pelo
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 8.ª REGIÃO/DF durante a fase de
análise, a título de esclarecimentos.
6.5. Durante o período compreendido entre a data de abertura da Proposta e a data da
notificação do resultado do julgamento aos PROPONENTES, seus representantes ou
outros interessados deverão abster-se de entrar em contato com os membros da
comissão desta licitação, para tratarem de assuntos ligados à Proposta.
6.6. O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 8.ª REGIÃO/DF reserva-se
o direito de rejeitar qualquer PROPOSTA que não atenda plenamente esta
documentação.
6.7. Serão desclassificadas as PROPOSTAS com preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, conforme critérios estabelecidos no art. 48, da Lei nº 8.666/93.
6.8. A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das
valorizações das propostas técnicas (60%) e de preços (40%), sendo declarada
vencedora a licitante que obtiver a maior Nota de Classificação Final, combinando
nota técnica e nota financeira, conforme a fórmula e os pesos seguintes: Em caso de
empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º
da Lei 8.666/93 e LC n.º 123/2006, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao
sorteio em ato público conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º
8.666/93.
6.9. Verificando-se que todos os licitantes se encontram habilitados e não havendo
recursos acerca desta fase da licitação, serão abertos os envelopes “C” contendo a
proposta de preços.
6.10. A realização desta Licitação será em ato público, promovido pela Comissão
Técnica de Licitação, onde, da reunião, lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deve ser assinada pela Comissão, proponente (s)
vencedor (es) e demais proponentes e cidadãos presentes.
6.11. A equação matemática a ser utilizada para o cálculo da nota final é a que segue
abaixo:
NCF = NT X (0,6) + NP x (0,4)
Onde: NP = PMin. X 100 / P dividido por 2 Em que:
NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante; NT = Nota técnica obtida
pela licitante
NP = Nota preço obtida pela licitante
P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e PMín =
Preço mínimo ofertado
7. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
7.1 Será desclassificada a proposta de preços que:
a) Ultrapassar o valor máximo de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos) mensal e/ou R$
43.000,00 (quarenta e três mil) anual;
b) Cotar valor manifestamente inexequível.
c) Não atender às exigências deste Edital e de seus anexos, que apresentar preços
baseado em outra proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega
e execução do objeto, inclusive, apresentar qualquer outra forma de remuneração não
prevista neste edital;
d). Estiver em desacordo ou não obedecer às exigências mínimas estabelecidas neste
edital.
7.2. A apresentação de proposta contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas e
interpretações ou modificações de qualquer item deste edital e seus anexos, bem como
a falta de informações, implicará a desclassificação da proposta, salvo se,
inequivocamente, a falha não acarrete lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
8. DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO
8.1. A prestação será contratada em regime de preço global;
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8.2. Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, além de

comparecer sempre que solicitado com vistas a prestar assessoria à Diretoria, bem como

para a realização das atividades objeto da presente licitação e respectivo Contrato de

prestação de serviços, em estrita observância aos termos da legislação vigente, de forma a

implementar metas de resultados globais que alcance índices de reconhecimento,

confiabilidade, atendimento, satisfação, eficiência do serviço, e ainda que alcance um

bom nível de gestão dos serviços, sem ser desprezadas as seguintes gerências:

- Descrição dos processos que visam garantir, na forma apropriada, o trabalho necessário

para completar cada parte do desenvolvimento do objeto com sucesso e nos prazos legais

previstos;

- Mecanismos que garantam que a prestação do serviço irá satisfazer as necessidades para

as quais foram contratadas, inclusive, observando os processos que se referem à

identificação, análise e respostas para a completa adequação e cumprimento das normas

legais;

8.3. O período de contratação visando o desenvolvimento do serviço será de 12 (doze)

meses, contados da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada, de

acordo com o interesse público do CRESS/DF e aceitação da contratada.

9. DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Homologado o objeto da presente licitação, o CRESS convocará a contratada para

assinar o termo de contrato em até 10 (dez) dias, sob pena de decair o direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93;

9.2. O CRESS- 8ª Região/DF poderá, quando o convocado não assinar o contrato no

prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas

pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos preços atualizados de conformidade com

o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no

art. 81 da lei nº 8.666/93;

9.3. O prazo de trata o item 9.2 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art.

57, § 1º da Lei nº 8.666/93;

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO, DO VALOR MÁXIMO E

DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

10.1. Os faturamentos devem ser efetivados mensalmente, com pagamentos efetuados na

conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento,

mediante a apresentação de Relatório e da Nota fiscal e boleto bancário enviados para o

endereço eletrônico: cress8df@gmail.com, mediante confirmação de recebimento, cuja

fatura terá seu débito autorizado junto à assessoria contábil;

10.2. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos

existentes no atual e no próximo orçamento, em especial, o da rubrica orçamentária:

6.2.2.1.1.01.04.04.002 da CONTRATANTE;

10.3. Em caso de renovação do contrato, por período superior a doze meses, a critério da

administração e caso haja interesse do contratado, o mesmo manterá o mesmo objeto da

presente licitação e do contrato já em vigor, o qual será reajustado pelo INPC dos últimos

doze meses que antecederam a renovação, ou outro índice que venha a substituí-lo.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. A recusa da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirá-lo dentro do prazo

estabelecido neste edital, estando à proposta dentro de sua validade, caracterizará o

descumprimento da obrigação assumida, ficando a mesma, sujeita a multa de 10% (dez

por cento) sobre o valor global da proposta, além de decair no direito a contratação;

11.2. Além das já especificadas neste instrumento sujeitam-se a adjudicatária

inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°

8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do

Consumidor, Lei Federal n° 8.078/90;

11.3. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará

à adjudicatária as sanções previstas neste edital e na legislação pertinente, especialmente,

se a execução do serviço não atender às especificações propostas, ou estiver em

desacordo com as exigências deste instrumento.

12. DOS RECURSOS

12.1. Aos proponentes são assegurados o direito de interposição de Recurso, nos termos

do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali

estabelecidos;

12.2. A Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior deste Órgão, receberá apenas

recursos ou representações que tenham fundamento na lei e que sejam dirigidos aos

mesmos, em envelope devidamente fechado, constando de sua face os seguintes dizeres:

EDITAL Nº 01/2023

TOMADA DE PREÇOS/TÉCNICA E PREÇO

Nº DO PROPONENTE ----------------------(Nome da empresa)

Ref.: Recurso Administrativo

13.1. Para melhor apreciação da documentação de habilitação e propostas de preços, a

Comissão de Licitação, reserva-se no direito de a qualquer tempo e em qualquer das fases da

licitação, promover as diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar

originariamente;

13.2. A simples apresentação da proposta a presente licitação leva ao entendimento de que a

licitante concorda com os termos desta modalidade e com as disposições das Leis que a

regem;

13.3. Fica reservado ao CRESS o direito de revogar ou anular a presente licitação, ainda que

após o julgamento, sem que assista a qualquer proponente o direito a indenizações, garantindo

o contraditório e a ampla defesa;

13.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização desta

Licitação na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja

comunicação da Comissão em contrário, inclusive, na contagem dos prazos estabelecidos

neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só

iniciando-se e vencendo prazos em dias expediente do Governo do Distrito Federal;

13.5. Os envelopes de “Preço e Documentação” não abertos ficarão à disposição das licitantes

pelo período de 15 (quinze) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o

prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o

caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos por este Órgão;

13.6. Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às

disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;

13.7. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando

solicitados por escrito ou por e-mail até 16/03/2023 das 13:00h às 17:00horas, em dias úteis, e

direcionado à Presidente da Comissão de Licitação, endereço eletrônico:

cress8df@cressdf.org.br;

13.8. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da

Comissão de Licitação e proponentes presentes.

14. DOS ANEXOS DO EDITAL

14.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:

a). Anexo I – Modelo de credenciamento de representante;

b). Anexo II – Modelo de declaração de inidoneidade;

c). Anexo III – Modelo de declaração da veracidade dos documentos e que recebeu os

documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais;

d). Anexo IV – Modelo de requerimento de protocolo de recurso;

e). Anexo V - Quadro da Proposta Técnica;

f). Anexo VI – Modelo Proposta de Preço.

15. DO CRONOGRAMA

a). O cronograma das atividades pertinentes à realização do processo licitatório deve obedecer

ao seguinte:

Período de entregados envelopes 07/03/2023 a 10/03/2023

Aberturados envelopes 13/03/2023

Período de análise de propostas 13/03/2023 a 16/03/2023

Divulgação do resultado 17/03/2023

Abertura prazo recurso 20/03/2023 a 24/03/2023

Resultado final e convocação para assinatura do contrato 27/03/2023

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O Foro para dirimir eventuais questões oriundas do presente Edital não resolvida

administrativamente, é o da Justiça Federal do Distrito Federal.

b) Todas as informações sobre os resultados das etapas previstas neste Edital serão divulgadas

no sítio do CRESS - 8ª Região: http://www.cressdf.org.br/

c) Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela Comissão

de Licitação do CRESS - 8ª Região.

TATIANE PEREIRA DA COSTA

Conselheira

Presidenta Interina CRESS-DF 8ª Região
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