
                       
  

EDITAL DE CONVITE Nº 002/2019 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL  

 

DATA DA ABERTURA: 09/10/2019 às 15:00h.  

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

1. INTRODUÇÃO:  

 

1.1. O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS - CROAM, através de 

sua Comissão Permanente de Licitação,  comunica aos interessados que fará realizar sessão pública 

no dia 09 de Outubro às 15:00h., na sede deste Regional, sito Rua Silva Ramos, nº 71, Centro – 

CEP 691010-180, para reunião de recebimento, análise e julgamento de documentação e propostas 

relativas ao certame na modalidade CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO, conforme 

especificações contidas no Anexo I, com a finalidade de adquirir o objeto referido no item 01, em 

atendimento a necessidade do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas – CRO/AM, a ser 

regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda 

que não citadas expressamente, e demais exigências deste Edital. 

 

1.2. No dia 09/10/2019, a licitação em epígrafe ocorrerá da seguinte forma: às 15:00h, no horário 

local, será realizada a sessão pública e abertura das propostas na sede deste Regional, sito Rua Silva 

Ramos, nº 71, Centro – CEP 691010-180. 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 

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

subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja 

comunicação da Comissão de Licitação em contrário. 

 

2. DO TIPO DE LICITAÇÃO  

2.1. A presente Carta Convite rege-se pelo tipo MENOR VALOR. 

2.2. A abertura da sessão pública desta Licitação será conduzida pela Comissão de Licitação e 

ocorrerá na data e nos horários indicados no item 1.2 deste Edital. 

 

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

3.1. O objeto deste Edital é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

coffee break, mediante processo licitatório na modalidade Carta Convite, do tipo menor preço 

global, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

 

4. DAS CONDIÇÕES QUE IMPEDEM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1. Não poderão participar desta Licitação: 

4.1.1. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos limites 

determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem como tenham sido suspensas 

temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, por prazo 



                       
não superior a 2 (dois) anos (inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93), excetuando-se as análises de 

casos concretos levados à apreciação do Poder Judiciário. 

4.1.2. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

4.1.3. Não será permitida a participação na licitação de empresas que não tenham objeto social 

pertinente e compatível com o objeto licitado. 

4.1.4. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação. 

4.1.5. Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores, membro 

ou empregado em exercício no CRO/AM e no sistema CFO/CRO’s, ou ainda, cônjuge, 

companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, dos 

respectivos membros e empregados do CRO/AM, bem como empregados a serem utilizados na 

prestação dos serviços que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou 

empregados do CRO/AM. 

4.2. No caso da participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as normas previstas no art. 

33 da Lei nº 8.666/93. 

4.3. A licitação não será exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que 

o valor estimado para a contratação seja inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), considerando o 

objeto da contratação e a configuração do respectivo mercado, sendo aplicável ao caso o artigo 49, 

inciso II, da Lei Complementar 123/2006. 

4.4 A Comissão de Licitação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá consultar os sistemas de 

registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir 

eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.  

4.5. Poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto licitado e atendam às condições exigidas no presente edital, convidados em 

número mínimo de 3 (três), ou aqueles que manifestarem interesse 24 horas antes da apresentação 

das propostas, desde que atendam as exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos para fins de Credenciamento:  

5.1.1. Cada licitante poderá participar do presente Convite através de representante legal, com 

poderes para intervir em todas as fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos 

e efeitos previstos neste instrumento, por sua representada.  

5.1.2. O credenciamento do representante legal será feito quando da entrega dos envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO”, e “PROPOSTA DE PREÇOS”, mediante a apresentação pelo 

representante, junto à CPL, das cópias dos documentos abaixo, devidamente autenticadas:  

 

a) Cédula de identidade;  

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser sócio-

gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei; 

 

5.1.3. O representante legal poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, desde que 

realizado antes da entrega das propostas, não sendo admitida a participação de um mesmo 

representante para mais de uma empresa licitante. 

 

5.2. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos para fins de Habilitação:  

 

5.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 



                       
a) Documentação de identificação, com foto do responsável pelas assinaturas da carta-proposta e 

das declarações constantes nos anexos deste Edital. Caso o mesmo não seja responsável legal pela 

empresa licitante, apresentar procuração conferindo poderes para praticar atos junto à 

Administração Pública. 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

5.2.2. Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

do Ministério da Fazenda (CNPJ). 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional e Seguridade Social, Fazenda Estadual e 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, com apresentação dos seguintes documentos: 

b.1) Comprovação de regularidade de tributos e contribuições federais, bem como perante a 

Seguridade Social e a Dívida Ativa da União, através de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente. 

b.2) A prova de regularidade com a Fazendo Estadual será feita através da apresentação da certidão 

negativa do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) expedida pela Secretaria 

de Estado de Fazenda. 

b.3) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da certidão negativa de 

Imposto Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza. 

d) Prova de regularidade trabalhista através da apresentação da CNDT (certidão negativa de débito 

trabalhista). 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

5.2.2.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

5.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.2.2.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

5.2.3. Qualificação Econômica Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, 

anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (no caso, de 2018), já 

exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das 

contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir a licitante boa situação financeira, vedada a 



                       
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

5.2.4. Qualificação Técnica: 

a) Declaração do licitante de que tem plenas condições de atender as exigências do Edital, 

especialmente o fornecimento do objeto nas condições solicitadas no objeto e na descrição técnica 

do Anexo I (modelo do Anexo II). 

b) Ao menos duas (02) comprovações de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos como o objeto da licitação, na forma do art. 

30, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, impresso em papel timbrado do emitente contendo razão social, CNPJ, endereço 

completo da contratante e da fornecedora, características dos produtos, período de realização, data 

de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado, sem rasuras 

ou entrelinhas. 

5.2.5. As certidões especificadas nos itens 5.2.2 e 5.2.3 valerão nos prazos que lhes são próprios; 

inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

5.2.6. A empresa proponente será responsável por todas as informações prestadas, sujeitando-se às 

penalidades legais caso essas informações venham a induzir a Comissão de Licitação em erro de 

julgamento. 

5.3. Em qualquer situação (habilitação por Sicaf ou junto ao CRO/AM), a licitante deverá 

apresentar os seguintes documentos complementares: 

a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas 

válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para 

a abertura da sessão. 

b) Declarações assinadas por Diretor ou Representante Legal da Empresa, devidamente identificada 

por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas 

ou emendas, que contemplem: 

b.1) Declaração de fatos impeditivos (na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93), conforme 

Anexo VIII. 

b.2) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito 

anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou qualquer trabalho por menor 

de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos termos do Anexo 

III. 

b.3) Declaração de parentesco, conforme Anexo IX. 

b.4) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI, bem como 

comprovação documental de tal condição perante a Junta Comercial de origem, se for o caso. 

b.5) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

c) Declaração conjunta de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do 

artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17-07-2002, assim como de que concorda com todas as 

obrigações previstas no instrumento convocatório (Anexo VII). 

5.4. A não apresentação dos documentos exigidos neste capítulo implicará desclassificação da 

proposta da licitante ou sua desabilitação, conforme o caso, e a possibilidade, a critério da Comissão 

de Licitação, de aplicação das penalidades previstas no capítulo 13 do Edital – Das Sanções 

Administrativas. 



                       
5.5. As licitantes que alegarem estar desobrigada da apresentação de qualquer um dos documentos 

exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido 

por órgão competente ou legislação em vigor. 

5.6. As propostas terão validade de pelo menos 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública. 

5.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

5.7. O licitante entregará o ENVELOPE Nº 1, contendo os documentos de Habilitação Exigidos. 

 

ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)  

COMISSÃO PERMENTE DE LICITAÇÃO/CROAM   

CONVITE Nº 002/2019 ABERTURA: 09/10/2019 às 15:00h. 

 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços objeto do processo correrão à 

conta da Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.004.016 (Festividades, recepções e hospedagem). 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

7.1. O licitante entregará o ENVELOPE Nº 2, contendo a PROPOSTA DE PREÇO, que deverá ser 

apresentada em papel personalizado, em 01 (uma) via original, redigida em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, e 

deverá conter obrigatoriamente:  

7.2. Preço global em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta licitação, observando 

as especificações e detalhamento do objeto da presente licitação e demais condições previstas neste 

Edital e Anexos; 

7.3. Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 

realização dos serviços, cobrindo todos os custos da prestação de serviços, inclusive encargos 

sociais, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e para fiscais, despesas diretas e indiretas, 

bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a prestação dos serviços. 

7.4. Prazo de validade da proposta de preço não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista 

para abertura da licitação;  

7.5 – Propostas:  

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS)  

COMISSÃO PERMENTE DE LICITAÇÃO/CROAM  

CONVITE Nº 002/2019  

ABERTURA: 09/10/2019 às 15:00h. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

7.6. Os preços propostos deverão englobar todas as despesas fiscais e financeiras, sendo que 

deverão estar computados nos preços ofertados todos os custos, diretos e indiretos, tributos, 

impostos, taxas e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, sendo que 

nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou ajustamento de preço será considerada. 

7.7. A proposta de preços deverá observar o seguinte: 

7.8. O valor informado deve ser cotado expressamente em R$ (real), tanto em algarismos como por 

extenso, prevalecendo, em caso de divergência, o valor que for mais vantajoso ao CRO/AM. 



                       
7.9. Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo à Administração a faculdade de 

promover verificações ou diligências que se fizerem necessárias, objetivando comprovação da 

regularidade da cotação ofertada. 

7.10. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

7.11. Caso os valores sejam cotados incorretamente, serão considerados inclusos nos preços, e de 

responsabilidade da empresa. 

7.12.  Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS LICITÁTORIOS  

 

8.1. No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, a CPL receberá os Envelopes nº 01 e nº 02, devidamente fechados, os quais 

deverão indicar o número do Convite e seu conteúdo.  

8.2. Primeiramente, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação que serão 

verificados e rubricados pela CPL, e licitantes presentes.  

8.3. A CPL manterá em seu poder as propostas de preços dos participantes inabilitados, com os 

envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o término do período recursal, de que trata o art. 

109, I, “a”, da Lei no 8.666/93.  

8.4. Não havendo licitante inabilitado, ou se todos os inabilitados manifestarem, expressamente, 

desinteresse em interpor recursos, ou após o julgamento dos recursos interpostos, será procedida a 

abertura e leitura das propostas de preços, devendo os licitantes presentes rubricarem todas elas, 

folha por folha, na presença da CPL.  

8.5. O não comparecimento do representante do licitante ao ato de abertura das propostas, ou a falta 

de sua assinatura na respectiva ata, implicará a aceitação das decisões da CPL, ressalvado o direito 

de recursos, facultado pela legislação vigente.  

8.6. Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação serão lavradas atas 

circunstanciadas que mencionarão todos os licitantes presentes, reclamações e impugnações feitas 

e demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, ou que sejam requeridas pelos 

licitantes presentes, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da CPL e por todos os 

licitantes presentes. Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente.  

8.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo 

estabelecido neste Edital.  

8.8. Cumprida a etapa de habilitação, não havendo a intenção de interposição de recurso ou 

ocorrendo a desistência expressa de interposição do mesmo por parte de todos os proponentes, 

serão devolvidos aos inabilitados os envelopes que contenham as propostas financeiras, fechados 

– tal como recebidos, e proceder-se-á a abertura das propostas financeiras das firmas habilitadas, 

lavrando-se ata circunstanciada, a qual deverá ser assinada por todos os credenciados presentes e 

pela CPL. 

 

9. DO JULGAMENTO 

 

9.1. No interesse do serviço público, será considerada vencedora a licitante que atender todas as 

exigências do Edital e apresentar o MENOR PREÇO, de acordo com os critérios previstos na lei 

nº 8.666/93. 



                       
9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem preço total, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços de mercado;  

c) apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  

9.3 – Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissão Permanente de Licitação, 

procederá ao sorteio, na forma da lei;  

9.4 – A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para verificar se estão 

completas, se não ocorreram quaisquer erros na sua elaboração, e se os documentos foram 

adequadamente assinados;  

9.5 – Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância 

entre os valores propostos, prevalecerá o montante por extenso e se o proponente não aceitar a 

correção do erro, sua proposta será rejeitada; 

9.6 – Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta licitação, através 

de comunicação pelo site do Conselho e/ou correspondência registrada;  

9.7 – Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de 

redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública;  

9.8 – A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar o licitante até a assinatura do 

Contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento da licitação que desabone a idoneidade, capacidade financeira, ou administrativa do 

licitante. 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, apresentando suas razões até 02 (dois) 

dias úteis antes da realização do certame e solicitar esclarecimentos quanto ao edital no prazo de 

até 03 (três) dias úteis antes da sessão, mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico 

licitacao@croam.org.br, até às 17 horas, no local. As respostas serão realizadas pela Comissão de 

Licitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da impugnação ou pedido 

de esclarecimentos. 

10.2. A minuta original da impugnação deverá ser endereçada ao CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DO AMAZONAS – LICITAÇÕES – Rua Silva Ramos, número 71 – Centro – 

Manaus/AM – CEP 69.010-180 a Comissão de Licitação. 

10.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

10.4. Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, nos casos de: 

 a) Habilitação ou inabilitação;  

b) Julgamento das propostas;  

c) Anulação ou revogação da licitação;  

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;  

e) Rescisão do contrato; 

 f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

10.5. Havendo interposição de recurso, a CPL comunicará aos demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

10.6. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.  

mailto:licitacao@croam.org.br


                       
10.7. Pedido de Reconsideração, da decisão do Exmo. Presidente do CROAM, na hipótese do § 3o, 

do art. 87 da Lei no 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.  

10.8. Transcorrido o prazo recursal será adjudicado e homologado o processo licitatório.  

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

aproveitamento. 

10.10. Não serão recebidas razões e contrarrazões apresentadas fora do prazo legal, enviadas por 

outro meio que não seja o sistema eletrônico e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente. 

10.11. A não apresentação de razões escritas no prazo supra especificado acarretará, como 

consequência, o não conhecimento da intenção de recorrer realizada na ocasião do certame. 

10.12. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão de 

Licitação encaminhará o recurso ao Presidente do CRO/AM, que ratificará ou não o decidido, de 

forma fundamentada. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do caput, importará na decadência desse direito, o processo licitatório será encaminhado ao 

Presidente do CROAM, para exame e decisão final quanto à homologação e adjudicação do 

resultado apresentado pela CPL, e posteriormente assinado termo de contrato. 

11.2. A vigência do presente contrato será de 3 meses, contados a partir da data de assinatura ou 

até o cumprimento das obrigações estabelecidas, respeitado o prazo de garantia, de no mínimo de 

03 (três) anos.  

11.3. Deixando o adjudicatário de assinar o Contrato no prazo fixado, sem prejuízo de aplicação 

das sanções administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

11.4. Em caso de efetivação da contratação, o licitante fica obrigado a manter os preços ofertados 

por toda a vigência do contrato. 

11.5. Incumbirá ao CRO/AM providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato no 

D.O.U., até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 

e pela Lei nº 9.648/98, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.  

11.6. O Contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de aprovado pela 

Procuradoria Jurídica do CRO/AM (o que já ocorreu com a sua minuta, anexo X) e eficácia depois 

de publicado, por extrato, no Diário Oficial da União. 

 

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante especialmente 

designado pelo CRO/AM. 

12.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

12.3. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto licitado de forma total, caracterizando 

mera intermediação financeira da taxa de administração, sob pena de rescisão unilateral do Contrato 

e demais penalidades previstas no item 14, linhas abaixo. 

12.4. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando apresentada a documentação 



                       
comprobatória que justifique quaisquer dessas ocorrências, e com o consentimento prévio e por 

escrito do CRO/AM, desde que não afetem a boa execução do Contrato. 

12.5. O pagamento deverá ser realizado em até 5 (cinco) dias corridos, contados da data do aceite 

definitivo e acompanhado da emissão da Nota Fiscal. 

12.6. Na hipótese de a Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 

documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida (se houver) no prazo 

fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvado o direito da 

Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, 

caso em que o Contratante terá o prazo de cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar 

a análise e o pagamento. 

12.7. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado o cumprimento 

da obrigação pela autoridade competente.  

12.8. O pagamento somente poderá ser efetuado se a contratada estiver em situação fiscal regular. 

12.9. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada. 

12.10. A empresa contratada deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o fornecimento 

do produto, quais sejam, IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS 

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e CSLL (Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido), considerando o disposto na Lei 9.430/96, Lei 10.833/2003, com última alteração 

pela Lei 12.207/11 e instrução normativa nº 1234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante.  

12.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo 

CRO-AM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 

de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

EM = encargos moratórios  

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  

V = valor a ser pago  

I = índice de atualização financeira = 0,0001643. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a partir da constatação 

do cometimento de qualquer fraude ou falsidade, garantida a prévia defesa, o CRO/AM poderá 

aplicar à empresa a ser contratada as sanções previstas nos artigos 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

como as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão 

contratual, se for o caso; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a 

Administração, até o prazo de dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 

da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a empresa descredenciada no 

Sicaf e no cadastro de fornecedores do CRO/AM, durante a aplicação da penalidade. 

13.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 



                       
13.3. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas ao CRO/AM até cinco dias úteis contados 

do recebimento da respectiva guia de pagamento, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer 

fatura ou crédito existente. 

 

14. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

14.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 

edital, em seus anexos e no contrato a ser firmado, por parte da CONTRATADA, assegurará ao 

CRO/AM o direito de rescindir o contrato, na forma prevista nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via 

postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem 

prejuízo das penalidades dispostas no item 14 deste edital. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. É facultado a Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

15.2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

15.3. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse econômico ou público 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à 

reclamação ou indenização por esses fatos. 

15.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 

art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.  

15.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do dia do vencimento. 

15.6. Todas as referências de tempo do edital observarão obrigatoriamente o horário de Local. 

15.7. Anexos que compõem o edital:  

 

a) ANEXO I - Termo de Referência;  

b) ANEXO II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de 

concordância com todas as obrigações previstas no instrumento convocatório; 

c) ANEXO III - Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

d) ANEXO IV - Modelo de Carta Proposta; 

e) ANEXO V - Termo de Entrega de Edital; 

f) ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 

g) ANEXO VII – Modelo de declaração de que tem plenas condições de atender as exigências do 

Edital, especialmente a prestação de serviços nas condições solicitadas no objeto e na descrição dos 

serviços do Anexo I. 

h) ANEXO VIII - Declaração de fatos impeditivos (na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93); 

i) ANEXO IX - Declaração de parentesco; 

j) ANEXO X - Minuta do Contrato. 



                       
15.8. A homologação e a adjudicação do resultado desta licitação não implicarão direito à 

contratação.  

15.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações do CRO/AM.  

15.10. O foro da Justiça Federal da cidade de Amazonas é designado como o competente para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão, bem como à adjudicação, contratação e 

execução dele decorrentes.  

 

 

Manaus, ______ de Outubro de 2019. 

 

 

José Hugo Cabral Seffair 
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.Objeto 

 

A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE COQUETEL, para os participantes da Solenidade de Entrega da Medalha 

Rubim Sá. 

 

a) A solenidade faz parte do cronograma de eventos do Conselho Regional de Odontologia. 

b)  O evento tem o intuito de consagrar o profissional que contribui para o desenvolvimento 

da Odontologia no Estado do Amazonas.  

c) Buscando agregar o CROAM possibilitará ao profissional ficha de recadastramento; 

plantão de dúvidas (orientação aos profissionais para uma atuação ética e responsável) e 

distribuição de folders educativos.  

 

Mediante processo licitatório na modalidade Carta Convite, do tipo menor preço, como critério de 

julgamento, conforme especificações de referência constantes deste Termo. 

 

2. Descrição das especificações do objeto 

 

2.1. Dia da Prestação e Quantidade de Pessoas: A prestação dos serviços deverá ocorrer na 

cidade de Manaus, dia 22/10/2019 – terça-feira para 350 (Trezentos e Cinquenta) participantes, no 

Teatro Amazonas. 

 

2.2. Horário e Local de Prestação do Serviço: O evento terá inicio às 20:00 horas com uma 

apresentação cultural na área interna do Teatro a Amazonas.  

 

2.2.1. Serviços: 

 

 Fornecimento de pessoal :Devem fazer parte do orçamento, todas as despesas com 

pessoal, incluindo:  

 

a) Chefe de cozinha; Cozinheiros, auxiliares, maitres, garçons, bar-man´s, organizador de 

estacionamento, serventes de limpeza de banheiros e salão, artífice para manutenção, 

coordenador durante o evento. 

 

 Fornecimento Material. 

 

b) A decoração com flores – arranjos florais soltos, utilização de castiçais demais itens que 

agreguem ao evento. 

c) Bistrôs, Aparadores, Jogos de mesa com cadeira, Lauges de sofás, tapetes para realizar a 

ambientação na área externa do Teatro. 

d) Devem ser usadas no buffet´s: toalhas, nas tonalidades da festa, louças finas – souplasts, 

guardanapos, porta-guardanapos, e demais materiais necessários para montagem das 

mesas de convidados e Buffet´s. 

e) Bem como todo o material fino necessário para a realização dos serviços. 

 

 



                       
2.3. Cardápio: 

 

2.3.1. Coquetel volante – compatível com a quantidade de participantes  

 

 Salgados variados finos – fritos e assados na hora. 

 Bolinho de bacalhau. 

 Mini bruschetas da casa com seleção de tomates, queijos, manjericão e azeitonas. 

 

2.3.2. Finger foods quentes: com serviço volante em mini porções: 

 

 Bobozinho de camarão  

 Gratinadinhos de bacalhau. 

 Risotinho de mignons com Roquefort. 

 

2.3.3 Buffet’s de salgados: Montada uma ilha com petiscos:  

   

 Charcutaria e queijos finos – acompanhados de frutas e geleias. 

 Carpaccio de Filé com lascas de parmesão e Djon. 

 Cestinhos filo com creme de camarão e geleia de pimenta. 

 Dadinhos de tapioca com geleia de cupuaçu. 

 Rolinhos primavera ao molho teryaki. 

 Sticks de peixe ao sour cream. 

 Canapés de banana da terra ao sour cream com mel e amêndoas. 

 Lâminas de pernil, acompanhadas de pãezinhos de batata. 

 Mini bolws com carne seca desfiada com farofinha crocante. 

 Mini pães sírio com seleção de tomates, peito de peru e mussarela de búfala. 

 Mini brioches com hambúrgueres caseiros e dois queijos. 

 Cremes e patês. 

 Pães variados, ciabatta, delicia, focaccia, torradas comuns e torradas com ervas. 

 

2.4. Bebidas: 

 Água mineral sem gás. 

 Refrigerantes normal e light. 

 

2.4.1. Os serviços devem prestados durante todo o evento. 

 

2.5. Qualidade, precisão e tempestividade dos serviços executados, cortesia, prontidão e 

experiência do pessoal indicado para a realização dos serviços. 

2.6. Qualidade e uniformidade visual dos materiais elaborados, em consonância com os padrões e 

exigências estabelecidas pelos órgãos participantes; 

2.7. Pronta resposta às demandas da coordenação dos eventos. 

 

3. Justificativas 

 

3.1. Trata-se de solenidade existente no Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, criada 

pela Decisão 04/95 ratificada pela decisão CFO concedida as personalidades que contribuíram com 

o desenvolvimento da Odontologia no Estado. 

 

3.2. Frise-se que o CRO/AM é uma Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 4.324/64, e tem como 

função primordial a fiscalização do exercício profissional dos seus inscritos, sejam eles pessoa 

física ou jurídica, também detendo outras atribuições. Nesse sentido, a promoção da classe com 

destaque aos profissionais que contribuem para o aprimoramento da Odontologia é um aspecto 



                       
importante na atuação do Conselho, motivo pelo qual se mostra de fundamental importância à 

contratação objeto do presente processo. 

 

3.3. Buscando agregar o CROAM possibilitará ao profissional ficha de recadastramento; plantão 

de dúvidas (orientação aos profissionais para uma atuação ética e responsável) e distribuição de 

folders educativos, considerando o numero de profissionais será possível aliar uma fiscalização 

preventiva. 

 

4. Das obrigações da Contratada 

 

4.1- Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, 15 adicionais e demais 

encargos sociais relativamente aos seus empregados;  

4.2- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta 

Licitação;  

4.3- Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

4.4- zelar pela perfeita execução dos serviços;  

4.5- Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contidas neste Termo de Referência;  

4.6- Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;  

4.7- Substituir, às suas expensas, o equipamento ou material em que se verificarem defeitos ou 

incorreções;  

4.8- Arcar com eventuais prejuízos causados ao CROAM ou a terceiros, provocados por 

negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução 

do objeto;  

4.9- À Proponente vencedora caberá, ainda:  

4.10- Responder, em relação aos seus funcionários, pelas despesas necessárias à realização dos 

serviços, inclusive as relacionadas com treinamentos, testes e serviço de suporte técnico, tais como: 

a) Salários; b) Seguro de acidentes; c) Taxas, impostos e contribuições; d) Indenizações; e) Vales-

refeição; f) Vales-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas legalmente;  

4.11- A inadimplência da Proponente, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CROAM, nem poderá onerar o 

objeto deste Projeto Básico, razão pela qual a Proponente vencedora renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CROAM;  

4.12- entregar os serviços nos prazos e condições especificados.  

 

5 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

5.1 - As regras para acompanhamento e fiscalização dos serviços estão dispostas na Cláusula 

especifica da Minuta de Contrato.  

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1- Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 

licitante;  

6.2- O não-comparecimento do representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar 

e responder pela licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação 

e proposta;  

6.3- Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos 

neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo;  

6.4- Não serão admitidos consórcios de pessoas jurídicas, devendo o objeto ser executado por uma 

única pessoa jurídica.  

 

7. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 



                       
 

7.1. O evento será realizado no Teatro Amazonas situado no Largo de São Sebastião - Centro, 

Manaus - AM, 69067-080, no dia 22 de Outubro de 2019. 

 

 

Judilene Sarmento Fernandes 

Comissão Permanente Licitação 

 

 

 

 

Aprovo e encaminho o Termo de Referência para as providências cabíveis. 

 

 

José Hugo Cabral Seffair 

Presidente do Conselho Regional de Odontologia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

 

 

Senhores, 

 

 

A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com 

sede no endereço da _______________________________________________, por meio de seu 

representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de Identidade nº 

__________________, CPF nº ____________________, DECLARA, para fins de participação no 

processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de 

habilitação, bem como que concorda com todas as obrigações previstas no instrumento 

convocatório. Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

Manaus, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

Ass.______________________________ 

Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 

 

 

Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

 

 

Senhores, 

 

 

 

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por 

meio de seu representante legal, Sr. (a)_________________, portador da Cédula de Identidade nº 

__________________, CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do disposto na 

Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

Manaus, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 

 

Ass.______________________________ 

Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

ANEXO IV – MODELOS DE CARTA PROPOSTA 

Carta Convite Nº 02/2019 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

Apresentamos nossa Carta Proposta para a execução dos serviços, objeto deste Edital, modalidade 

Carta Convite nº 02/2019, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

 

 

Item Objeto Quant. Valor total 

01   R$ 

 

 

 

Estão inclusos nos preços, que serão fixos e irreajustáveis, todos os tributos incidentes, inclusive 

os tributos que devem ser retidos no faturamento por parte do CRO/AM, bem como todas as 

despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, assim como lucro, frete, e 

demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto, nada mais sendo lícito pleitear a 

esse título. 

 

Declaramos que o objeto ofertado atende a todas as especificações descritas no edital, conforme 

ficha técnica em anexo. 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ 

(no mínimo, 60 - sessenta - dias). 

 

CIDADE, ___ de _________de 2019. 

 

              _________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

ANEXO V – TERMO DE ENTREGA DE EDITAL 

CARTA CONVITE Nº 02/2019 

 

Declaro ter recebido cópia do Edital da Carta Convite nº 02/2019 e respectivos anexos. 

 

NOME DA EMPRESA: __________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________  

TELEFONE: ___________________________________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RECEBEDOR: ____________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDO_____________________________________________ 

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/2019. 

 

CARIMBO DO CNPJ: 

 

Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta com os interessados em participar da presente 

licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital pela Internet, 

para o e-mail: licitacao@croam.org.br 

O não envio dos dados solicitados eximirá o CRO/AM de responsabilidade de comunicação direta 

de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, ressalvada a 

obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou jornal de 

grande circulação. 

 

Comissão de Licitação. 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL PELA INTERNET 

CARTA CONVITE Nº 01/2019  

 

 

OBJETO: O objeto deste Edital é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de coffee break, mediante processo licitatório na modalidade Carta Convite, do tipo menor preço 

global, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 

 

 

NOME EMPRESARIAL: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE:    FAX:   E-MAIL: 

CNPJ: 

Recebemos do CRO/AM, nesta data, cópia do Edital da Licitação acima descrita. 

 

 

___________________,_____de ______________de 2019. 

______________________________________ Assinatura  

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE 

 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ nº ........, neste 

ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, sem 

prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (Razão Social da 

Empresa) é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório em epígrafe, realizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Amazonas. 

A participação implica também no reconhecimento de não estar incluso em nenhum dos 

impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/2006.  

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

Manaus/AM, em ....... de ............... de 2019. 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENAS CONDIÇÕES DE 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESPECIALMENTE A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES SOLICITADAS NO OBJETO E NA DESCRIÇÃO 

DOS SERVIÇOS DO ANEXO I 

 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

Senhores, 

 

 

A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com 

sede no endereço da _______________________________________________, por meio de seu 

representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de Identidade nº 

__________________, CPF nº ____________________, DECLARA, para fins de participação no 

processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que tem plenas condições de atender as 

exigências do Edital, especialmente no fornecimento do objeto nas condições solicitadas na 

descrição técnica do Anexo I. Por ser verdade assina a presente. 

 

 

Manaus, ___ de _________de 2019. 

 

 

Ass.______________________________ 

Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 

 

Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

 

Senhores, 

 

 

A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com 

sede no endereço da _______________________________________________, por meio de seu 

representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de Identidade nº 

__________________, CPF nº ____________________, DECLARA, para fins de participação no 

processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar de declarar fatos supervenientes. Por ser verdade assina a presente. 

 

 

Manaus, ___ de _________de 2019. 

 

 

Ass.______________________________ 

Identificação do Proponente (Representante Legal) 

 

 

Razão Social da Empresa______________________________________ 

Nome do responsável/procurador________________________________ 

Cargo do responsável/procurador________________________________ 

Nº do documento de identidade_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 

 

Ao 

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM 

Comissão de Licitação 

Manaus (AM). 

 

Ref.: Carta Convite 02/2019 

 

 

Senhores, 

 

 

A empresa ______(razão social)_________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com 

sede no endereço da _______________________________________________, por meio de seu 

representante legal, Sr. (a)_______________________, portador da Cédula de Identidade nº 

__________________, CPF nº ____________________, DECLARA, para fins de participação no 

processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que, nos quadros da empresa inexistem sócios, 

gerentes ou diretores que sejam membro ou funcionário em exercício no Conselho Regional de 

Odontologia do Amazonas e Conselho Federal de Odontologia, ou, ainda, cônjuge, companheiro 

ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, dos respectivos 

membros e funcionário em exercício no Conselho Regional de Odontologia do Amazonas e 

Conselho Federal de Odontologia, bem como empregados a serem utilizados na prestação dos 

serviços que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou funcionário em 

exercício no Conselho Regional de Odontologia do Amazonas e Conselho Federal de Odontologia. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

Assinatura do Proprietário, Dirigentes ou Sócios, conforme o caso. 

 

Carteira de Identidade 

 

 

ATENÇÃO: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER FIRMADA PELO PROPRIETÁRIO, 

DIRIGENTES DA EMPRESA, CONFORME O CASO.  

 

 

Manaus, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 
 

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO Nº .............. 

 

 

Contrato nº ......., de fornecimento de 

FORNECIMENTO DE COQUETEL, para 

os participantes da Solenidade de Entrega da 

Medalha Rubim Sá, que entre si celebram o 

Conselho Regional de Odontologia do 

Amazonas e a empresa (nome da empresa). 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, CRO/AM, autarquia federal de fiscalização do 

exercício profissional, criada pela Lei nº 4324, de 14 de abril de 1964, com sede na Rua Silva Ramos, 71, 

bairro Centro, CEP 69.010-180, Manaus/AM, e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.310.454/0001-10, neste ato 

representada pelo seu Presidente José Hugo Cabral Seffair, brasileiro, casado, cirurgião-dentista, inscrito no 

CPF/MF sob o nº xxxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa 

........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ............., com sede a ..........., 

........, na cidade de ................... - ............, neste ato representada por seu representante legal, Sr. ..............., 

brasileiro, casado/solteiro, portador da CI.RG nº .............., inscrito no CPF sob o nº .........................; 

denominada simplesmente CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, bem como da Carta Convite 01/2019, Processo Administrativo de Contratação nº 050/2019, 

resolvem contratar o objeto do presente, pelas condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE 

COQUETEL, para os participantes da Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá., conforme as 

especificações e quantidades descritas abaixo, no termo de referência – Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 

 

2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total global de R$ ....... (........................),  

 

2.1.2. Estão inclusos nos preços todos os tributos incidentes, inclusive os tributos que devem ser retidos no 

faturamento por parte do CRO/AM, bem como todas as demais despesas diretas e indiretas. 

2.1.3. Os pagamentos serão feitos conforme previsto na cláusula terceira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS  

 

3.1. O pagamento deverá ser realizado em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data do aceite definitivo 

e acompanhado da emissão da Nota Fiscal.  

3.2 A Contratante efetuará pagamento nas modalidades “ordem de pagamento bancária-boleto e/ou deposito 

em conta corrente”, devendo a adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco 

correspondente. 

3.2. Na hipótese de a Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, o 

Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida (se houver) no prazo fixado para pagamento, de 

acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para 

cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que o Contratante terá o prazo de 

cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar a análise e o pagamento. 

3.4. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado o cumprimento da 

obrigação pela autoridade competente.  

3.5. O pagamento somente poderá ser efetuado se a contratada estiver em situação fiscal regular. 

3.6. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 



                       
3.7. A empresa contratada deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o fornecimento do produto, 

quais sejam, IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), considerando o 

disposto na Lei 9.430/96, Lei 10.833/2003, com última alteração pela Lei 12.207/11 e instrução normativa 

nº 1234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante.  

3.7.1. b) Caso a empresa não seja optante pelo sistema simplificado de impostos (SIMPLES) estará, 

na oportunidade do pagamento, sujeita à retenção na fonte dos valores correspondentes ao Imposto de 

Renda, Contribuição Social sobre o lucro e as contribuições à COFINS e ao PIS/PASEP, nos termos 

do artigo 34 da Lei 10.833/2003 e Instrução Normativa SRF nº. 1234/12, SRF nº. 1244/12, Instrução 

Normativa SRF nº. 539/05, nas faturas de prestação de serviços e/ou consumo, haverá retenção de 

tributos 

 

3.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CRO-AM, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% a.a (seis por cento ao ano), 

mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

EM = encargos moratórios  

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  

V = valor a ser pago  

I = índice de atualização financeira = 0,0001643. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas orçamentárias decorrentes da prestação do serviço deste contrato correrão à conta da 

Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.004.016 (Festividades, recepções e hospedagem).; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

5.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas adequadas 

a este contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA 

6.1. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato no "Diário Oficial da 

União", a qual é condição indispensável para sua eficácia, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei n.º 

8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 e pela Lei n.º 9.648/98. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. Será responsabilidade da empresa contratada o seguinte: 

7.1.1. Entregar o objeto do Termo de Referência- Anexo I do Edital e conforme a descrição técnica constante 

no mesmo, atendidas todas as disposições legais e regulamentares e observados os requisitos e as normas 

constantes do instrumento licitatório e seus anexos. 

7.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas. 

7.1.3. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação comprobatória sempre que solicitado pelo 

CRO/AM, durante a vigência do contrato. 

7.1.4. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na prestação dos serviços contratados, por qualquer de seus 

funcionários, representantes ou preposto. 

7.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE. 

7.1.6. Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência 

do CONTRATANTE. 

7.1.7. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente as reclamações feitas e 

corrigindo, às suas expensas, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, todos os erros e falhas verificadas 

nos serviços prestados. 



                       
7.1.8. Na forma prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a empresa CONTRATADA fica obrigada a 

aceitar acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto e preço ofertado. 

7.1.9. Indicar ao CRO/AM, por escrito, em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato: 

a) preposto que a represente perante o CONTRATANTE, para fins operacionais e financeiros, de modo a 

disponibilizar prontamente informações e atender as reivindicações ou reclamações que porventura surgirem 

durante a execução do contrato. 

b) os nomes e telefones de contato dos funcionários que atenderão as requisições do objeto do presente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

8.1. O CONTRATANTE incube as seguintes obrigações e deveres, além dos previstos na legislação 

reguladora dos contratos administrativos: 

8.1.1. Efetuar o pagamento do contrato nos valores e no prazo acordado.  

8.1.2. Fornecer as informações necessárias à devida entrega dos veículos, objeto do presente contrato, pela 

contratada. 

8.1.3. Rejeitar as propostas cujas especificações dos serviços não atendam aos requisitos mínimos constantes 

do objeto deste Termo de Referência e solicitar a sua imediata substituição. 

8.1.4. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela 

contratada. 

8.1.5. Efetuar o pagamento de suas obrigações nas datas de vencimento. 

8.1.6. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o caso. 

8.1.7. Acompanhar a CONTRATADA quanto à manutenção dos requisitos de habilitação durante toda a 

vigência do contrato, tomando as medidas de rescisão e penalização para o caso de a CONTRATADA 

desatender tais requisitos, mediante fiscal do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a partir da constatação do 

cometimento de qualquer fraude ou falsidade, garantida a prévia defesa, o CRO/AM poderá aplicar à empresa 

a ser contratada as sanções previstas nos artigos 7º da Lei nº 10.520/2002 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

como as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, 

corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração, 

até o prazo de dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

9.3. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas ao CRO/AM até cinco dias úteis contados do 

recebimento da respectiva guia de pagamento, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou 

crédito existente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, 

por parte da CONTRATADA, assegurará ao CRO/AM o direito de rescindir este Contrato, na forma prevista 

nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante notificação através de ofício, entregue 

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração 

e sem prejuízo das penalidades dispostas na Cláusula Nona deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

 

11.1. A vigência do contrato será de 3 (três) meses, contados a partir da data de assinatura ou até o 

cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 



                       
13.1. Elegem, as partes contratantes, a Justiça Federal do Amazonas, AM, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 

contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo 

assinadas, a tudo presentes. 

 

 

Manaus/AM, _______de ___________________de 2019. 

 

 

  

_______________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________                     __________________________ 

Nome Nome 

CPF/MF CPF/MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


