SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE CREA/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Compromisso com o profissional e a sociedade.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2017
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
SERGIPE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Avenida Dr. Carlos Rodrigues da
Cruz, nº. 1.710 – Centro Adm. Gov. Augusto Franco – CEP: 49.080-190 – Aracaju/Se, CNPJ nº.
13.136.890/0001-05, doravante denominada simplesmente CREA/SE, aqui representado pelo
Presidente o Senhor ARÍCIO RESENDE SILVA, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, instituída pela Portaria nº. 01/2017, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação do tipo TECNICA E PREÇO, sob a modalidade TOMADA DE
PREÇO Nº. 02/2017, com objetivo abaixo especificado e conforme especificação do anexo I
(Especificação dos Serviços) deste Edital, mediante condições estabelecidas no presente
instrumento convocatórias e que se subordina às normas gerais das Leis nº. 8.666/93 e suas
alterações e Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela Lei nº. 147/2014.
HORA, DATA E LOCAL
Os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais serão recebidos em sessão pública
marcada para às 08h00 do dia 09 de Junho de 2017, na sala de reuniões do CREA/SE, com
endereço à Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº. 1.710 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco CEP 49.080-190, Aracaju/Se.
Edital com EXCLUSIVIDADE à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual - MEI, em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III,
da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147
de 07 de agosto de 2014.
1. DO OBJETO
1.1.
Este procedimento licitatório visa Contratar auditoria independente, com equipe técnica
experiente em contas públicas, para verificar possíveis desconformidades e adotar medidas para
reduzir as desconformidades detectadas.
1.2.
Os serviços, objeto da presente licitação deverão ser executados em rigorosa observância ao
Termo de Referência, obedecendo às condições deste Edital, e da proposta apresentada.
2. DOS ANEXOS DESTE EDITAL
2.1. Integram este Edital, independente de transcrição:
a) ANEXO I – Termo de Referência;
b) ANEXO II – Modelo de Procuração;
c) ANEXO III – Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP;
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração do Responsável Técnico;
e) ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
f) ANEXO VI – Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º.
da constituição Federal;
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração de Recebimento dos Documentos de Licitação;
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h) ANEXO VIII – Modelo de Carta Proposta;
i) ANEXO IX – Minuta de Contrato;
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS ME, EPP E MEI
3.1. PODERÃO PARTICIPAR desta licitação as Empresas, Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual - MEI, regularmente estabelecida no País, cujo ramo de
atividade constante de seus atos constitutivos seja compatível com o objeto do presente Certame, e
que satisfaça todas as exigências, condições e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
3.2. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual - MEI, terão
o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014.
3.3. Por determinação do inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas
alterações, o valor global, que correspondem aos serviços de contratação do qual o valor total
estimado é inferior ou até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente a
participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual - MEI.
3.4. A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual será
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
3.4.1. A Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo licitante,
empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante Certidão expedida pela Junta
Comercial de seu domicílio, emitida no corrente ano, conforme Art. 8º, da Instrução Normativa
nº. 103, do Departamento Nacional de Registro do Comércio de 30 de abril de 2007 vedada, a
aceitação de qualquer outra forma de apresentação e deverá ser entregue na fase de credenciamento.
5.4.2. O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a
apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), que poderá
ser obtido no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, juntamente com o
certificado deverá apresentar cópia do RG e CPF; (art. 18-E § 3º da Lei Complementar nº.
123/2006).
3.4.3. A licitante que declarar ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual (MEI) e não comprovar tal condição na fase de credenciamento em conformidade com os
subitens 3.4.1 e 3.4.2, conforme o caso, não se beneficiará do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, portanto não poderá
participar desta licitação.
3.4.4. A empresa que declarar falsamente enquadrada como Microempresa (ME) e Empresa de
Pequeno Porte (EPP), para beneficiar-se do tratamento diferenciado, incorrerão em infração penal e
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estará sujeita às penas previstas no artigo 93 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais
penalidades cíveis, criminais e administrativa cabíveis;
3.5. NÃO SERÁ ADMITIDA, nesta licitação, a participação de Empresas, Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual - MEI enquadradas em qualquer das
hipóteses a seguir elencadas:
I – Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
II – Encontrem-se sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, dissolução ou liquidação;
III - Tenham sido suspensas temporariamente de participar de licitações e contratar com o
CREA/SE e/ou declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, direta
ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, salvo as reabilitadas;
IV - Que tenha como sócios servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação;
V - Estejam inadimplentes com obrigações assumidas perante o CREA/SE;
VI – Que não comprovem ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual (MEI) da forma estabelecida neste Edital.
3.6. A licitante deverá ter ciência de que seu representante legal não poderá, em hipótese alguma,
representar mais de uma empresa, sob pena de verificando-se tal situação, ser, as empresas assim
representadas, prontamente afastadas desta licitação, sem que lhes caiba nenhum recurso ou
indenização;
3.7. Não será permitida a participação, na licitação, de mais de uma Empresa, Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual - MEI sob o controle de um mesmo
grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
3.8. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a licitante deverá enviar um representante
munido de documento que o credencie à participação, respondendo o mesmo pela representada,
devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente.
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4.2. O credenciamento far-se-á:
4.2.1. Por instrumento público ou particular de procuração, este último, com firma reconhecida em
cartório, juntamente com cópia do ato constitutivo da empresa e documento com foto do
representante legal da empresa e de seu credenciado, com poderes expressos para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente;
4.2.2. No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa licitante que comparecer
ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso,
juntamente com cópia de documento com foto, devendo a documentação mencionada, se cópias,
estar acompanhada dos originais ou apresentar somente cópias autenticadas, na qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.2.3. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por processo de cópia
legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
4.3. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os
envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame;
4.4. Os documentos pertinentes a esta fase do certame, CREDENCIAMENTO, poderão ser
conferidos com o original pelo Presidente da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Os licitantes deverão apresentar suas propostas em 03 (três) envelopes distintos, devidamente
lacrados, identificando a licitação, o licitante e o envelope, conforme especificado a seguir:
Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
Envelope “B” - PROPOSTA TÉCNICA;
Envelope “C” – PROPOSTA DE PREÇOS;
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2017
LICITANTE (nome por extenso)
5.1. O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes
documentos, em originais ou fotocópias autenticadas, ou sem autenticação, neste caso, oferecidos
com os respectivos originais, para serem autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, sob
pena de inabilitação pela falta de qualquer um deles.
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5.1.1. Quanto à habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através de certidão da Junta Comercial;
b) 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 documento de eleição
de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;
c) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) 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, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores;
5.2. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
5.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do respectivo
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal;
5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
5.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os relativos à Seguridade Social - INSS
(PORTARIA PGFN/RFB N°. 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014);
5.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão
Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou
seja, atinente aos débitos estaduais;
5.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão
Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;
5.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através
da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
5.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, 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 (NR).
5.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica
a) Comprovante de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade
CRC;
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b) Comprovante de inscrição ou registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC de cada
membro integrante da equipe técnica que irá atuar nos trabalhos;
c) Declaração da empresa, devidamente firmada por seu representante legal, indicando os membros
da equipe técnica para a prestação dos serviços ora licitados, preferencialmente acompanhada do
currículo de cada um, contendo: formação superior; cargo ou categoria que desempenhará nos
trabalhos, experiência profissional, área de especialização;
d) Declaração da empresa, devidamente firmada por seu representante legal, de que recebeu toda a
documentação pertinente e de que teve conhecimento de todas as informações e das condições da
prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
e) Atestados de capacidades técnicos similares, pertinente e compatível com o objeto da Licitação,
executados pela licitante e/ou seus responsáveis técnicos, fornecidos por pessoas de direito público
ou privado, devidamente registrado nos Conselhos profissionais competentes e/ou certidões de
acervos técnicos emitidos pelos Conselhos profissionais competentes.
e.1) Somente serão aceitos atestados em nome do profissional listados pela empresa como
membro da equipe técnica;
e.2) Os profissionais indicados pelo licitante vencedor do certame deverão estar
disponíveis para participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
outros de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização;
e.3) Caberá à fiscalização do contrato, a seu exclusivo critério, a indicação do membro da
equipe técnica que participará das reuniões do Conselho Fiscal;
f) O responsável técnico deverá fazer parte do quadro permanente da licitante na condição de sócio
ou diretor, empregado ou prestador de serviços;
g) A comprovação de que o dito profissional faz parte do quadro permanente da empresa deverá ser
feita por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, para o
empregado, ou contrato de prestação de serviços com firma reconhecida, no caso de prestador de
serviços. No caso de sócio, diretor ou proprietário, estatuto ou contrato social da empresa, com sua
última alteração;
h) Declaração devidamente assinada pelo representante legal da empresa licitante, de que não
oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, ou qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, em atendimento ao
disposto na Lei nº. 9.854/99, Conforme ANEXO IV;
i) Declaração de Inexistência de fato impeditivo emitida pelo próprio licitante, conforme Anexo V;
5.4. Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
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5.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2016), exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada à
substituição por balancetes e balanços provisórios. O Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis deverão estar assinados por Contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, e registrado na Junta Comercial e deverá conter Termo de Abertura e Termo de
Encerramento.
5.4.2. As licitantes deverão comprovar boa situação financeira, a ser demonstrada pelo Balanço
Patrimonial e será ratificada através dos seguintes índices:
a) ILG (índice de liquidez geral), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte fórmula: ILG =
AC+RLP/PC+ELP.
b) ILC (índice de liquidez corrente), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte fórmula: AC/PC,
onde,
AC= Ativo circulante
PC = Passivo circulante
c) ET (endividamento total), menor ou igual a 0,50, aplicando a seguinte fórmula: ET=ET/AT,
onde,
ET = Exigível total
AT = Ativo total
5.4.3. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica com emissão
inferior a 30 dias da data da abertura das propostas.
5.4.4. Além dos documentos acima, deverão constar no envelope de Documentação os seguintes
documentos necessários à habilitação dos proponentes:
5.4.5. Declaração de aceitação integral dos termos e das condições da presente licitação, bem como
das disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
5.4.6. A licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos nesta fase de
habilitação ou que o fizerem em desacordo com as normas deste Edital, será considerado
automaticamente inabilitado, não sendo concedido sob qualquer pleito prazo para a
complementação desses documentos, salvo o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº. 8.666/93;
5.4.7. À licitante, considerada inabilitada nos termos acima, serão devolvidos devidamente lacrados
os envelopes contendo as Propostas Técnica e Comercial.
ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2017
LICITANTE (nome por extenso)
A Proposta Técnica deverá ser elaborada de acordo com as exigências a seguir relacionadas e ser
compatíveis com as especificações técnicas, compreendendo obrigatoriamente os quatro itens
indicados a seguir:
a) CONHECIMENTO DO PROBLEMA: Objetiva demonstrar que a licitante tem pleno
conhecimento dos trabalhos que se propõe a executar, devendo ser apresentado através de relatório
consubstanciado de maneira sucinta (máximo de 05 páginas – formato A4, Arial ou Times New
Roman, tamanho 12), a visão da licitante sobre os serviços que se propõe a executar e todos os
aspectos que envolvem a prestação de serviços de Auditoria Contábil;
b) EXPERIENCIA DA EMPRESA LICITANTE: A empresa deverá apresentar relatório sucinto
(máximo de 05 folhas – formato A4) das experiências anteriores na execução de serviços com
características compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de Auditoria
Contábil, com apresentação de relatórios mensais para o Conselho Fiscal – COFINS e emissão de
parecer e relatório circunstanciado sobre as contas do exercício.
c) EQUIPE TECNICA: Objetiva avaliar o nível de experiência dos profissionais da equipe, devendo
ser composta de profissionais com graduação superior em ciências contábeis e com experiência
comprovada em Auditória Contábil. Preferencialmente, devem ser apresentados os currículos
resumidos dos referidos profissionais, indicando a formação acadêmica e a experiência profissional.
d) ATESTADOS PARA PONTUAÇÃO (DOS LICITANTES E DOS MEMBROS DA EQUIPE
TECNICA): A comprovação de realização de cada serviço será efetuada por atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoa físicas ou jurídicas, devidamente registrados no Conselho
Regional de Contabilidade. As seguintes informações deverão constar dos atestados: nome da
empresa que forneceu o atestado e CNPJ, nome e cargo da pessoa que o assina e o grau de
satisfação com o serviço já executado ou em execução.
ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇOS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2017
LICITANTE (nome por extenso)
5.5. As propostas de Preços deverão ser apresentadas em papel com timbre ou carimbo da licitante,
sendo todas as folhas rubricadas por representante legal e numeradas seqüencialmente, inclusive
folha de rosto, índice de separação, inseridos no envelope “C” e deverá ter a seguinte
documentação:
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5.5.1. Carta dirigida à Comissão Permanente de Licitação do CREA/SE, contendo:
a) Valor da proposta, em algarismo e por extenso, especificando o valor global dos serviços,
indicando expressamente o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a ____
(___________) dias corridos, contando da data da apresentação. Incluídos todos os encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração,
licenças, alvarás, ART, registro no CRC, lucro, despesas indiretas e eventuais, enfim, todos e
quaisquer ônus incidentes sobre os serviços e o respectivo contrato.
a)
Declaração expressa de que se propõe a executar os serviços no prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
b)
Cronograma físico financeiro, que deverá ser compatível com o prazo dos serviços e com as
etapas descritas no Termo de Referência.
6. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “A”, “B” E “C”
6.1. No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a comissão de licitação instalará a sessão pública
para o recebimento dos Documentos para Habilitação, Proposta Técnica e de Proposta de Preços,
envelopes ”A” , “B” e “C”, respectivamente, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:
a) Identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos dos licitantes, devidamente
credenciados (modelo no Anexo III). Serão admitidos, no máximo 02 (dois) representantes
credenciados por empresa. Não será permitido que duas empresas sejam representantes pelo (s)
representantes (s).
b) Recebimento dos envelopes “A”, “B” E “C”.
OBSERVAÇÃO: A falta de credencial não constitui motivo para inabilitação de licitante, ficando o
licitante não credenciado, porém, impedido de manifestar-se na sessão em nome da representada,
salvo na condição de sócio com poderes para representação isoladamente, no contrato social.
6.2. ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.2.1. Os envelopes “A” contendo os documentos de Habilitação serão abertos, oportunidade em
que o Presidente da Comissão de Licitação os colocará à disposição da Comissão de Licitação e dos
licitantes presentes para exame, rubrica e se for o caso para apresentação de quaisquer reclamações
ou impugnações. A seguir, toda a documentação será anexada ao processo.
6.2.2. O presidente da comissão de licitação nesse instante poderá tomar a seguinte decisão:
a) Suspender a sessão para uma melhor analise de toda a documentação de habilitação conforme lhe
é facultada pelo art.43, §3º da Lei 8.666/93, ou;
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b) Examinar nessa mesma sessão os documentos constantes dos envelopes “A”, julgando
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos não atendam ao estabelecido no
subitem 4.4.1 deste edital;
6.2.3. Se os envelopes “A” forem abertos e analisados pela comissão e não houver inabilitação de
nenhum proponente, a abertura dos envelopes “B” poderá ser realizada nessa mesma sessão, desde
que todos os licitantes estejam presentes e desistam de interpor
Recurso.
6.2.3.1. Caso não ocorra nessa sessão a abertura dos envelopes “B”, O PRESIDENTE DA
Comissão de Licitação pedirá aos licitantes presentes e aos os membros da comissão de licitação
que rubriquem os envelopes “B” e “C” em seus fechamentos.
6.2.4. Havendo inabilitação de algum licitante, poderão ser adotados os seguintes procedimento:
1) Estando ausente pelo menos um dos licitantes, a sessão será suspensa para o cumprimento do
prazo recursal de que trata o art.109 da Lei 8.666/93 e alterações;
2) Estando presentes todos os licitantes e estes desistirem expressa e formalmente de interpor
recurso, a sessão poderá prosseguir com a abertura do envelope “B”, fazendo-se registrar o fato na
Ata da sessão, e proceder-se-á a devolução ao licitante inabilitado dos seus envelopes “B” e “C”
fechados.
3) Se algum licitante manifestar interesse em apresentar recurso, a sessão será suspensa para o
cumprimento do disposto no art.109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
6.2.5. Após a analise da documentação de habilitação e esgotados os procedimentos recursais, será
realizada uma sessão para abertura do ENVELOPE “B”.
6.3. ENVELOPE “B” – PROPOSTA TECNICA.
6.3.1. As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes
credenciados e rotina para exame das propostas, serão as mesmas estabelecidas para a sessão de
recebimento das propostas e abertura dos envelopes.
6.3.2. No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão a comissão de licitação e os
licitantes habilitados para abertura dos envelopes “B”, devendo ser obedecida á seguinte ordem de
trabalho:
a) Verificação da autenticidade dos envelopes ”B”;
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b) Abertura dos envelopes “B”, oportunidade em que a Comissão colocará toda a documentação das
propostas técnicas à disposição dos presentes para exame e rubrica. A comissão de licitação após
analisar, avaliar e classificar as propostas abrirá o prazo para recurso de acordo com o art.
109 da Lei 8.666/93. Esgotado os procedimentos recursais, será procedida a sessão para abertura do
ENVELOPE “C”.
6.4. ENVELOPE “C” – PROPOSTA COMERCIAL
6.4.1. As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes
credenciados e rotina para exame das propostas comerciais, são as mesmas estabelecidas para a
sessão de recebimento das propostas técnicas e abertura dos envelopes “A” e “B”;
6.4.2. No dia, hora e local previamente designado, reunir-se-ão a comissão de licitação e os
licitantes habilitados e classificados tecnicamente, em sessão pública para abertura dos envelopes
“C”, devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho;
a) Verificação da autenticidade dos envelopes “C”;
b) Abertura dos envelopes “C” dos licitantes habilitados e classificados tecnicamente, oportunidade
em que os membros da comissão e os proponentes rubricarão todos os documentos neles contidos;
6.4.3. Das reuniões de recepção dos envelopes e de abertura destes, serão lavradas Atas
circunstanciadas, que mencionarão todas as proponentes, registrarão as reclamações e impugnações
feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação. As Atas serão
assinadas pelos membros da comissão e pelos representantes das proponentes presentes. A
comissão de licitação após analisar, avaliar e classificar as propostas abrirá o prazo para recurso de
acordo com o art.109 da Lei 8.666/93;
7. JULGAMENTO – PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TECNICA
7.1. Serão objeto de pontuação para a proposta técnica os seguintes itens:
7.1.1. DA EMPRESA (MÁXIMO DE 25 PONTOS)
7.1.1.1. Atestado de bom desempenho em nome da licitante, fornecido por órgão da administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, de que presta ou prestou serviços de
auditoria contábil. (05 pontos);
7.1.1.2. Atestado de bom desempenho em nome da licitante, fornecido por empresa constituída na
forma de Economia Mista ou Sociedade Anônima , de que realizou serviços de auditoria contábil.
(15 pontos);
7.1.1.3. Atestado de bom desempenho em nome da licitante, fornecido por empresa que possua
Conselho Fiscal constituído, de que realizou serviços de auditoria contábil com a participação em
reuniões mensais do referido órgão. (05 pontos);
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Nota: cada atestado será pontuado uma única vez, considerando o de maior valor.
7.1.2. DA EQUIPE TECNICA (MAXIMO DE 75 PONTOS)
7.1.2.1. Comprovação de experiência dos integrantes da equipe técnica, no ramo do objeto, aferida
através de prestação de serviços a pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.1.2.2. A comprovação será feita através de atestado ou contratos em nome do membro da equipe,
ou através de CTPS, devidamente anotada pelo contratante, em caso de ter prestado os serviços sob
regime de vínculo empregatícios, ou ainda de prestação de serviços de auditoria.
7.1.2.3. No caso do contrato, que comprove a experiência exigida para pontuação deste item, ter
sido firmado em nome da empresa licitante, deverá haver comprovação efetiva de que o membro
indicado atuou na execução do serviço, através de certidão expedida pela mesma pessoa jurídica de
direito público ou privado.
7.1.2.4. Todos os comprovantes deverão conter a descrição das atividades realizadas.
7.1.2.5. Serão atribuídos 05 (cinco) pontos para cada profissional membro da equipe técnica que
comprove ter executado serviços de auditoria contábil. (máximo 15 pontos).
7.1.2.6. Serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada profissional, membro da equipe técnica, que
comprovar ter executado serviços de auditoria contábil à empresas com a mesma personalidade
jurídica do CREA/SE. (máximo 30 pontos).
7.1.2.7. Serão atribuídos 05 (cinco) pontos para cada profissional, membro da equipe técnica, que
comprovar ter executado serviços de auditoria contábil à empresas com a mesma personalidade
jurídica do CREA/SE, com participação em reuniões do CONFIS. (máximo de 15 pontos).
7.1.2.8. Serão atribuídos 05 (cinco) pontos para cada profissional, membro da equipe técnica,
inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), cuja comprovação se dará por
meio de certidão emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. (máximo 15 pontos).
7.1.2.9. A nota técnica será obtida pelo somatório de todos os pontos obtidos pela empresa e equipe
técnica nos itens acima.
7.2. Fica automaticamente desclassificada a empresa que obtiver nota zero em um dos subitens do
item 6.1.1 ou 6.1.2.
8. JULGAMENTO – PONTUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
8.1. A nota referente a Preços (NP), será analisada e julgada de acordo com os seguintes critérios:
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8.1.1. À proponente que apresentar o menor preço será atribuída a nota máxima correspondente a
100 (cem) pontos e às demais será concedida a nota em comparação com a melhor colocada;
8.1.2. Para atribuição de notas aos demais proponentes serão feitas divisões, usando como
numerador sempre a proposta de menor preço e como denominador cada uma das propostas em
análise, e o resultado obtido nesta divisão será multiplicada por 100 (cem), ou seja, utilizar-se-á a
razão matemática a seguir, admitindo-se o seu resultado com as duas primeiras casas decimais,
desprezando-se as demais:

Pontos para PREÇO =

Menor Preço Ofertado x 100
Preço da proposta em Análise

9. CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS (CFP)
Após a valoração das Propostas Técnicas e de Preço a Comissão levará em conta os seguintes
parâmetros com os seus respectivos pesos:
Proposta Técnica – envelope “B” – PESO 7
Proposta de Preço – envelope “C” – PESO 3
Nota Final = NT x 7 + NP x 3
10
10. RECURSOS
10.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, cabe recurso, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos seguintes casos:
a)
b)
c)

Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, relativa a habilitação;
Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, relativa ao julgamento das propostas; e
Da anulação ou revogação da Licitação.

10.2. Os recursos, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento das propostas,
têm efeito suspensivo.
10.3. Os recursos e a representação serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido que poderá reconsiderá-lo em 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo,
encaminhá-lo devidamente informado para decisão definitiva.
10.5. Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo não serão apreciados pela Comissão
Permanente de Licitação.
11. ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
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11.1. Uma vez obtida a não objeção da licitação dentro do prazo de validade das propostas, o
licitante vencedor será notificado para comparecer, em dia, hora e local designados, para assinatura
de contrato.
11.2. Caso o licitante vencedor não assine o Contrato dentro de um prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação para comparecimento, será desclassificada e ficará impedido de participar de outras
licitações, pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.
11.3. No caso de desclassificação do licitante vencedor, o CREA/SE, a seu exclusivo critério,
poderá adjudicar o contrato ao licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente,
desde que aceitas as mesmas condições de preço e de prazo do licitante classificado em primeiro
lugar.
12. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
12.1. O CREA/SE reserva-se ao direito de:
a) Revogar a Licitação por interesse pública, caracterizada em circunstanciado parecer, ressalvado o
parágrafo terceiro do artigo 49 da Lei nº. 8.666/93; e
b) Anular, obrigatoriamente, a Licitação por ilegalidade, de ofício ou mediante convocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
c) A anulação do procedimento licitatório, não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto
no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93.
13. CONTRATO
13.1. As obrigações decorrentes deste Edital serão formalizadas através de Contrato a ser assinado
entre as partes, observadas as condições estabelecidas neste Edital e as que constam da Minuta de
Contrato deste Edital, e serão regulamentadas pela Lei nº 8.666/93.
13.2. Na hipótese da Licitante vencedora não comparecer para a assinatura do Contrato, nos prazos
e condições estabelecidos, é facultado ao CREA, além de medidas judiciais cabíveis, convocar os
demais licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
13.3. Não será admitido a subcontratação dos serviços objeto deste Edital.
14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
14.1. O Termo de Contrato, regido pela Lei nº. 8.666/93, poderá ser alterado no acréscimo ou
diminuição quantitativa do seu objeto, decorrente de modificações dos serviços e/ou de
especificações, desde que o acréscimo e a supressão ocorram até o limite máximo de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de termo aditivo, com
as devidas justificativas, vedada a modificação do objeto.
15. RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 77 e seguintes da lei nº 8.666/93
e suas alterações.
15.2. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no art. 78, I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93, poderá ser feita por ato unilateral da Administração. A rescisão contratual ocorrida pelos
motivos elencados nos incisos XIII a XVI, só poderá ser feita amigável ou judicialmente.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão contratual,
especialmente os estabelecidos pelo art. 80 da Lei nº. 8.666/93.
16. DO PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas em até 30 (trinta) dias após a
prestação dos serviços, de acordo com o cronograma constante no Termo de Referência e
apresentação da documentação hábil à quitação (fatura/nota fiscal), em duas vias, devidamente
atestadas pelo Executor do Contrato;
16.3. Os pagamentos referentes à auditoria nos registros contábeis, só serão pagos com emissão dos
relatórios circunstanciados e parecer sobre as contas do exercício e após entrega dos citados
documentos e sua aceitação pela fiscalização;
16.4. O pagamento será realizado observado o disposto no art.34 da Lei 10.833/03, que inclui as
Sociedades de Economia Mista no art.64 da Lei 9.430/96 regulamentada pela I.N 480/04 e
complementada pela I.N 539/05. Na nota fiscal deverá ser destacada a retenção na fonte dos
impostos e contribuições federais e, em caso de isenção, deverá ser enviado comprovante.
16.5. Os serviços somente serão considerados concluídos após a aceitação dos mesmos, pelo
CREA/SE, oportunidade em que a CONTRATADA estará autorizada a emitir a fatura de que trata o
subitem 10.1.
16.6. O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado à apresentação dos comprovantes de
regularidade para com as seguintes obrigações:
a) Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT,
válidas no prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal;
16.7. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA,
para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da
data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros para o
CREA/SE.
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17. DO REAJUSTE
17.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de apresentação da proposta.
17.2. Após cada período de 12 meses, caberá reajuste dos preços pela variação do IGPM da FGV,
tendo como referencia o mês de apresentação da proposta, ou outro índice que vier a substituí-lo,
por força de determinação do governo federal.
18. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas decorrentes do objeto deste PREGÃO correrão por conta da dotação orçamentária
prevista do exercício financeiro de 2017:
6.2.2.1.1.01.04.09.001 – Serviços de Auditoria e Perícia
19. DOS PRAZOS
19.1. O prazo de execução dos serviços é de 10 (dez) meses, contados a partir do dia seguinte ao
recebimento da Ordem de Serviço.
19.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
20. FISCALIZAÇÃO
20.1. A gestão do contrato será realizado pelo(a) gerente da Gerência de Gestão e Infraestrutura
(GGI) do CREA/SE.
20.2. O contrato será fiscalizado pelo(a) gerente da Gerência Financeira e Contábil (GFC) do
CREA/SE
20.3. A metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços realizados, a ser adotada pela
fiscalização, consistirá na verificação do cumprimento das normas legais e orientações recebidas,
especificações e aplicações, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços,
conferindo e atestando todas as notas fiscais da contratada que estiverem sendo encaminhadas para
pagamento. Poderão ser exigidas substituições ou reelaboração das atividades, quando não
atenderem aos termos do que foi proposto e contratado, sem qualquer indenização pelos custos daí
decorrentes.
21. DAS PENALIDADES
21.1. Em caso de inexecução total ou parcial dos serviços, atraso de execução ou qualquer
inadimplência contratual, inclusive desatendimento das determinações da Fiscalização, a Contratada
estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber, às seguintes
penalidades:
a) Advertência;
b) Multa Penitenciais;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREA/SE,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 2 (dois) anos, à critério
do CREA/SE.
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c1) A liberação da CONTRATADA da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir
ao CREA/SE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na
letra anterior.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
CREA/SE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra
anterior.
21.2. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, limitadas a 10%
(dez por cento) sobre valor global adjudicado:
a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre valor global
adjudicado, atualizado na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de
cumprir a obrigação assumida;
b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei,
no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.
21.3. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global adjudicado, o
CREA/SE, poderá promover a rescisão parcial ou total do contrato.
21.4. As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 21.1. poderão ser aplicadas
juntamente com a da letra “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
21.5. A sanção prevista na letra “d” do subitem 21.1 é de competência do presidente do CREA/SE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
21.6. A contratada será responsabilizada pelos prejuízos que comprovadamente causar ao CREA/SE
em decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, da forma como se
apurar em processo administrativo, assegurando em qualquer caso, direito de defesa.
22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
22.1. DA CONTRATADA
a) Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação.
b) Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto contratual.
c) Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos.
d) Alertar e orientar ao CREA/SE, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar a
realização dos serviços.
e) Apresentar sempre que solicitado pelo CREA/SE, explicações pormenorizadas dos assuntos
apontados em seus pareceres e relatórios.
f) Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades do CREA/SE, externando
qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa do CREA/SE.
g) Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos que causar ao CREA/SE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato.
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h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
22.2. À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:
a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatícios com o CONTRATANTE;
b) Todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução desde
contrato, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
22.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.
22.4. È expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertinente ao quadro de
pessoal do CREA/SE a vigência deste contrato.
22.5. A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento
de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus
decorrente destes fatos.
22.6. DO CONTRATANTE
a) Prestar todas informações que se fizerem necessárias à realização dos serviços.
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estipulada no item 10.
c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, através da coordenação de Auditoria Interna.
d) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessária.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Quaisquer documentos necessários a esta licitação que apresentarem rasuras não serão
considerados pela comissão.
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23.2. O CREA/SE poderá revogar ou anular a presente licitação, com fundamento no artigo 49 da
Lei 8.666/93.
23.3. O CREA/SE poderá rescindir o contrato baseado no disposto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93, no que couber.
23.4. É lícito à comissão permanente de licitação realizar diligencias, suspendendo seus trabalhos, a
fim de esclarecer pontos e questões necessários à instrução do processo licitatório.
23.5. Para assinatura do contrato, fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de convocação feita pelo CREA/SE.
23.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam os licitantes vencedores, liberados dos compromissos assumidos.
23.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, à vista das
disposições vigentes, aplicáveis ao assunto.
23.8. Não serão levadas em consideração pelo CREA/SE, tanto na fase de habilitação e
classificação das propostas, como na fase posterior à adjudicação dos serviços, quaisquer consultas,
pleitos ou reclamações que não tenham sido formuladas por escrito. Em hipótese alguma serão
aceitos entendimentos verbais entre as partes.
24. DO FORO
24.1. Elege-se o Foro de Aracaju/Se, para dirimir as questões porventura suscitadas, dispensados os
demais por mais privilegiados que sejam.
Aracaju/Se, 12 de Maio de 2017.

Salatiel da Anunciação Ferreira
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO DE AUDITORIA 2017

1. OBJETO
1.1. Contratar auditoria independente, com equipe técnica experiente em contas públicas, para
verificar possíveis desconformidades e adotar medidas para reduzir as desconformidades
detectadas.
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:








Revisão das informações e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis,
orçamentárias e financeiras, elaboradas nos moldes da Lei 4.320/64;
Revisão dos processos financeiros desde as compras e licitações ao efetivo pagamento, sua
posição financeira, as receitas e despesas (superávit / déficit) decorrentes das operações, das
mutações do seu patrimônio social, em consonância com as Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, análise dos pagamentos dos tributos e
contribuições sociais, relativos: ao primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2017,
bem relatório consolidado do exercício 2017;
Avaliação dos procedimentos e do controle interno, com o objetivo de determinar o grau de
adequação e confiabilidade sobre os mesmos, bem como o atendimento de normas e
políticas do CREA/SE e dos órgãos reguladores, avaliando, sobretudo, a segurança e
eficiência das rotinas administrativas, analisando a situação dos controles existentes, sua
racionalização e suficiência nas operações do CREA/SE, com a profundidade necessária
para a formação de opinião sobre as demonstrações referidas;
Parecer dos Auditores Independentes, para o exercício 2017, com a opinião sobre
demonstrações e processos analisados;
Relatório de recomendações, contendo comentários sobre deficiência de controles internos
e sobre assuntos de natureza contábil, fiscal, orçamentário, financeira e operacional,
observados nos exames de avaliação dos controles existentes no CREA/SE.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
3.1. DA CONTRATADA
a) Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação.
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b) Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto contratual.
c) Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos.
d) Alertar e orientar ao CREA/SE, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar a
realização dos serviços.
e) Apresentar sempre que solicitado pelo CREA/SE, explicações pormenorizadas dos assuntos
apontados em seus pareceres e relatórios.
f) Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades do CREA/SE, externando
qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa do CREA/SE.
g) Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos que causar ao CREA/SE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato.
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
3.2. À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:
a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatícios com o CONTRATANTE;
b) Todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução desde
contrato, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
3.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.
3.4. È expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertinente ao quadro de
pessoal do CREA/SE a vigência deste contrato.
3.5. A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente
destes fatos.
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A empresa vencedora ficará responsável pela execução dos serviços abaixo listados:
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz,1710 Bairro: Capucho – CEP. 49.080-190 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco – Aracaju/Se
fone: 79-3234-3000 – home page: www.crea-se.org.br e –mail: crea-se@crea-se.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE CREA/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Compromisso com o profissional e a sociedade.



Serviço de Auditoria Independente



A empresa contratada deve fornecer, ao final dos trabalhos:



Relatório circunstanciado e conclusivo das análises realizadas e a situação encontrada, em
cada um dos períodos analisados.



Comentários sobre as demonstrações contábeis e financeiras que compreendem:



Balancete de Receita e Despesa;



Balanço Financeiro;



Demonstração do resultado do exercício.



Certificado de Auditoria.



O Plano de Contas é próprio para os Conselhos de Fiscalização Profissional baseado na Lei
nº 4.320/64 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA

5. CRONOGRAMA DOS RELATÓRIOS
CRONOGRAMA AUDITORIA INDEPENDENTE 2017
Serviço

Responsabilidades
Crea-SE

Contratada

Entrega do relatório relativo ao
1º trimestre de 2017

Fechamento dos balancetes do
1º trimestre, até 20 de
maio/2017

Realizar auditoria do 1º
trimestre em junho/17.
Entrega do relatório até 31 de
julho/2017

Entrega do relatório relativo ao
2º trimestre de 2017

Fechamento dos balancetes do
2º trimestre, até 20 de
agosto/2017

Realizar auditoria do 2º
trimestre em setembro/17.
Entrega do relatório, até 31 de
outubro/2017

Entrega do relatório relativo ao
3º trimestre de 2017

Fechamento dos balancetes do
3º trimestre, até 20 de
novembro/2017

Realizar auditoria do 3º
trimestre em dezembro/17.
Entrega do relatório, até 31 de
janeiro/2018

Entrega do relatório relativo ao
4º trimestre de 2017

Fechamento dos balancetes do
4º trimestre, até 20 de

Realizar auditoria do 4º
trimestre em março/18. Entrega
do relatório, até 15 de
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fevereiro/2018

abril/2018.

6. DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO
6.1. Os serviços serão realizados na sede do CREA/SE, com uma carga horária mínima de 06 horas
diárias, em uma sala previamente acordada e estruturada pela Gerência de Gestão e Infraestrutura.
7. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. A gestão do contrato será realizado pelo(a) gerente da Gerência de Gestão e Infraestrutura
(GGI) do CREA/SE.
7.2. O contrato será fiscalizado pelo(a) gerente da Gerência Financeira e Contábil (GFC) do
CREA/SE
7.3. A metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços realizados, a ser adotada pela
fiscalização, consistirá na verificação do cumprimento das normas legais e orientações recebidas,
especificações e aplicações, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços,
conferindo e atestando todas as notas fiscais da contratada que estiverem sendo encaminhadas para
pagamento. Poderão ser exigidas substituições ou reelaboração das atividades, quando não
atenderem aos termos do que foi proposto e contratado, sem qualquer indenização pelos custos daí
decorrentes.
8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. O prazo de recebimento deste serviço corresponde entre o período da assinatura do contrato até
o dia 15 de abril de 2018, quando deve ser entregue toda análise relativo ao exercício de 2017.
A empresa deve atender a todos os pressupostos do edital.

Atenciosamente,

Adm. Amanda Vanessa M. M. Marchi
Gerente de Planejamento e Orçamento
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração em
seu nome (nome, endereço/razão social, etc).

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)

OBJETO: Representar a Outorgante na Tomada de Preços Nº. XX/2017, promovido pelo
CREA/SE, através de sua Comissão de Permanente de Licitação.

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de
documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências,
formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensáveis ao bem e fiel cumprimento do presente mandato.

_______________/SE, de ___________________ de 2017.

NOME / CARGO
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ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

D E C L A R A Ç Ã O (em papel timbrado da empresa)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2017.

A _____________________ (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
____________________, situada à ________________________ (endereço completo), por
intermédio de seu representante legal (o) a Sr. (a) ______________________, portador(a) da
carteira de Identidade nº. ________________, SSP/___ e do CPF nº. _______________, abaixo
assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, que é _____________________ (MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas
no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014
e Decreto nº. 6.204/2007, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

______________, ___ de _________ de 2017.

_________________________________________
Diretor ou Representante Legal
C.I.:
CPF:
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
TOMADA DE PREÇOS N°. _______/2017

OBJETO: Contratar auditoria independente, com equipe técnica experiente em contas públicas,
para verificar possíveis desconformidades e adotar medidas para reduzir as desconformidades
detectadas.

.........................., .... de ..................de 2017.

A ________________________________ (nome da licitante), por seu representante legal, infraassinado, declara que o senhor .............................................., brasileiro, maior, capaz,
____________, portador do CRA/SE ............., é integrante do seu quadro permanente na qualidade
de responsável técnico, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação e da condução
dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017.

(Carimbo e Assinatura do Responsável Legal da Licitante)
De acordo: (Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017

OBJETO: Contratar auditoria independente, com equipe técnica experiente em contas públicas,
para verificar possíveis desconformidades e adotar medidas para reduzir as desconformidades
detectadas.
.........................., .... de ..................de 2017

Prezados Senhores,
Em cumprimento às determinações da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, declaramos, para
fins de participação na licitação supramencionada que:
(A) nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
(B) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
(C) não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
(D) não possuímos entre nossos proprietários nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão;
(E) atesta o estrito cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal/88,
estando ciente que qualquer eventual infringência a esta regra, devidamente comprovada, acarretará
imediata inabilitação, desclassificação e até a rescisão de eventual contrato a ser firmado.
Por ser a expressão da verdade, eu,.........................................................., representante legal desta
empresa, firmo a presente.

_________________________________
(Nome e assinatura do Responsável Legal da Empresa)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. ____/2017

..................................................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................................,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ..........................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. .........................................e do CPF nº.
.........................................., DECLARA, par fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

LOCAL/DATA

_______________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS
DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017

OBJETO: Contratar auditoria independente, com equipe técnica experiente em contas públicas,
para verificar possíveis desconformidades e adotar medidas para reduzir as desconformidades
detectadas.

..............................., de ............................... de 2017

Prezados Senhores,

A _______________________, inscrita no CNPJ nº. ____________________________, por
intermédio de seu Representante Legal, o Sr. ________________________________, portador do
RG n°. ________________________ e do CPF n°. ____________________________, DECLARA
que recebeu do CREA/SE, toda a documentação relativa a Tomada de Preços n°. _____/2017
composta do Edital e seus elementos constitutivos, tendo tomado conhecimento de todas as
condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos Serviços.

______________________________
(Nome e assinatura do Responsável Legal da Empresa)
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ANEXO VIII
MODELO DE CARTA-PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017

........................., de ............... de 2017
Prezados Senhores:
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. à nossa proposta relativa a Contratar auditoria
independente, com equipe técnica experiente em contas públicas, para verificar possíveis
desconformidades e adotar medidas para reduzir as desconformidades detectadas
Declarando que:
a) Executaremos os serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017 pelo preço
global de R$ .......................... (por extenso), no prazo de 10 (dez) meses, vinculado exclusivamente
ao cronograma, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços emitida
pelo CREA/SE. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de _____ (_____________) dias consecutivos,
contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;
c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à
perfeita execução dos serviços, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017 e
de seus Anexos;
d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo
desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as
normas deste CREA/SE.
Atenciosa
_________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante)
Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor) - Endereço:
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ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO Nº. _____/2017

CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O CREA/SE E A
EMPRESA _____________________.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
SERGIPE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço Avenida Dr. Carlos Rodrigues da
Cruz, nº. 1.710 – Centro Adm. Gov. Augusto Franco – CEP: 49.080-190 – Aracaju/Se, CNPJ nº.
13.136.890/0001-05, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, aqui representada
pelo seu Presidente o Sr. ARÍCIO RESENDE SILVA, sob. RG n°. -------------------------- e CPF
n°. --------------------, brasileiro, maior, capaz, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa _______________________, inscrita
no CNPJ sob n°. ________________, representada pelo Srº. ________________________, RG n°.
_______________ e CPF n°. _______________________, doravante designada CONTRATADA,
têm entre si, por justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade
com o disposto na Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e ainda
com o resultado alcançado pela TOMADA DE PREÇOS N°. ___/2017, homologada em ___ de
___________ de 2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Contratação de auditoria independente, com equipe técnica
experiente em contas públicas, para verificar possíveis desconformidades e adotar medidas para
reduzir as desconformidades detectadas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de preço global, segundo o disposto
nos arts. 6º e 10º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO
3.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e a Lei
nº. 123/2006 alterada pela Lei nº. 147/2014 e as Exigências e Condições Gerais do Edital de
Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. ___/2017.
CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO
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4.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste, como
também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este contrato, como se nele estivessem transcritas, o Edital e seus Anexos que serviram de base para
a TOMADA DE PREÇOS N°. ____/2017, além dos documentos e propostas apresentados pela
CONTRATADA na referida licitação.
CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
5.1. DA CONTRATADA
a) Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação.
b) Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto contratual.
c) Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos.
d) Alertar e orientar ao CREA/SE, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar a
realização dos serviços.
e) Apresentar sempre que solicitado pelo CREA/SE, explicações pormenorizadas dos assuntos
apontados em seus pareceres e relatórios.
f) Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades do CREA/SE, externando
qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa do CREA/SE.
g) Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos que causar ao CREA/SE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato.
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
5.2. À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:
a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatícios com o CONTRATANTE;
b) Todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução desde
contrato, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
5.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.
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5.4. È expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertinente ao quadro de
pessoal do CREA/SE a vigência deste contrato.
5.5. A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente
destes fatos.
5.6. DO CONTRATANTE
a) Prestar todas informações que se fizerem necessárias à realização dos serviços.
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estipulada no item 10.
c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, através da coordenação de Auditoria Interna.
d) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessária.

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA
6.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir este Contrato, no todo ou em parte a
terceiros.
CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZOS
7.1. O prazo de execução dos serviços é de ___ (
) meses, contados a partir do dia seguinte ao
recebimento da Ordem de Serviço.
7.2. O contrato terá vigência de _____ (
) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas em até 30 (trinta) dias após a prestação
dos serviços, de acordo com o cronograma constante no Termo de Referência e apresentação da
documentação hábil à quitação (fatura/nota fiscal), em duas vias, devidamente atestadas pelo
Executor do Contrato;
8.3. Os pagamentos referentes à auditoria nos registros contábeis, só serão pagos com emissão dos
relatórios circunstanciados e parecer sobre as contas do exercício e após entrega dos citados
documentos e sua aceitação pela fiscalização;
8.4. O pagamento será realizado observado o disposto no art.34 da Lei 10.833/03, que inclui as
Sociedades de Economia Mista no art.64 da Lei 9.430/96 regulamentada pela I.N 480/04 e
complementada pela I.N 539/05. Na nota fiscal deverá ser destacada a retenção na fonte dos
impostos e contribuições federais e, em caso de isenção, deverá ser enviado comprovante.
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8.5. Os serviços somente serão considerados concluídos após a aceitação dos mesmos, pelo
CREA/SE, oportunidade em que a CONTRATADA estará autorizada a emitir a fatura de que trata o
subitem 10.1.
8.6. O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado à apresentação dos comprovantes de
regularidade para com as seguintes obrigações:
a) Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT,
válidas no prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal;
8.7. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA,
para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da
data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros para o
CREA/SE.
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE
9.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de apresentação da proposta.
9.2. Após cada período de 12 meses, caberá reajuste dos preços pela variação do IGPM da FGV,
tendo como referencia o mês de apresentação da proposta, ou outro índice que vier a substituí-lo,
por força de determinação do governo federal.
CLÁUSULA DÉCIMA - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes do objeto deste PREGÃO correrão por conta da dotação orçamentária
prevista do exercício financeiro de 2017:
6.2.2.1.1.01.04.09.001 – Serviços de Auditoria e Perícia
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1. O Termo de Contrato, regido pela Lei nº. 8.666/93, poderá ser alterado no acréscimo ou
diminuição quantitativa do seu objeto, decorrente de modificações dos serviços e/ou de
especificações, desde que o acréscimo e a supressão ocorram até o limite máximo de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
11.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de termo aditivo, com
as devidas justificativas, vedada a modificação do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O prazo de recebimento deste serviço corresponde entre o período da assinatura do contrato
até o dia 15 de abril de 2018, quando deve ser entregue toda análise relativo ao exercício de 2017.

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz,1710 Bairro: Capucho – CEP. 49.080-190 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco – Aracaju/Se
fone: 79-3234-3000 – home page: www.crea-se.org.br e –mail: crea-se@crea-se.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE CREA/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Compromisso com o profissional e a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. Em caso de inexecução total ou parcial dos serviços, atraso de execução ou qualquer
inadimplência contratual, inclusive desatendimento das determinações da Fiscalização, a Contratada
estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber, às seguintes
penalidades:
a) Advertência;
b) Multa Penitenciais;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREA/SE,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 2 (dois) anos, à critério
do CREA/SE.
c1) A liberação da CONTRATADA da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir
ao CREA/SE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na
letra anterior.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
CREA/SE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra
anterior.
13.2. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, limitadas a 10%
(dez por cento) sobre valor global adjudicado:
a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre valor global
adjudicado, atualizado na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de
cumprir a obrigação assumida;
b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei,
no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.
13.3. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global adjudicado, o
CREA/SE, poderá promover a rescisão parcial ou total do contrato.
13.4. As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do subitem 21.1. poderão ser aplicadas
juntamente com a da letra “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.5. A sanção prevista na letra “d” do subitem 21.1 é de competência do presidente do CREA/SE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
13.6. A contratada será responsabilizada pelos prejuízos que comprovadamente causar ao CREA/SE
em decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, da forma como se
apurar em processo administrativo, assegurando em qualquer caso, direito de defesa.
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
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14.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 77 e seguintes da lei nº 8.666/93
e suas alterações.
14.2. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no art. 78, I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93, poderá ser feita por ato unilateral da Administração. A rescisão contratual ocorrida pelos
motivos elencados nos incisos XIII a XVI, só poderá ser feita amigável ou judicialmente.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão contratual,
especialmente os estabelecidos pelo art. 80 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO
15.1. A gestão do contrato será realizado pelo(a) gerente da Gerência de Gestão e Infraestrutura
(GGI) do CREA/SE.
15.2. O contrato será fiscalizado pelo(a) gerente da Gerência Financeira e Contábil (GFC) do
CREA/SE
15.3. A metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços realizados, a ser adotada pela
fiscalização, consistirá na verificação do cumprimento das normas legais e orientações recebidas,
especificações e aplicações, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços,
conferindo e atestando todas as notas fiscais da contratada que estiverem sendo encaminhadas para
pagamento. Poderão ser exigidas substituições ou reelaboração das atividades, quando não
atenderem aos termos do que foi proposto e contratado, sem qualquer indenização pelos custos daí
decorrentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
Para dirimir dúvidas que possam surgir com referência ao presente Contrato, fica eleito o foro da
cidade de Modelo, Estado de Sergipe, renunciando as partes a qualquer outro.
E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo
assinadas e a tudo presentes, para que produza todos os seus efeitos legais.
Graccho Cardoso /Se, ...... de ....................... de 2017.

___________________________
PELA CONTRATANTE

__________________________
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _________________________________________ C.P.F. __________________
2. _________________________________________ C.P.F. __________________
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