
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022 
 
 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 2ª REGIÃO torna público, que se encontra aberta 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO, 
nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, Decreto nº. 3.555 de 8 de agosto de 2000, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e legislação correlata, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como nas condições estabelecidas 
neste Edital e Anexos, e no Processo Administrativo nº 15/2022. 
 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO  
DATA DA REALIZAÇÃO:  27/06/2022 
HORÁRIO:  10:00 h (horário de Brasília/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras   
CÓDIGO UASG: 926618 
 
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registrados no sistema e na 
documentação relativa ao certame.  
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação, tipo menor preço, tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico (Service 
Desk), a serem executados de forma contínua aos usuários de soluções de Tecnologia da Informação, 
incluindo-se a organização, planejamento, implantação, manutenção dos equipamentos de 
informática, servidores, ativos de redes locais e softwares, execução de rotinas periódicas, 
orientação e esclarecimento de dúvidas, recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento 
de solicitações de usuários do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, conforme as 
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no catálogo do 
Sistema Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas.  
1.3. Em razão do descritivo do Sistema Compras Governamentais não possuir o mesmo nível de 
detalhamento do objeto do certame, as propostas deverão atender às especificações dos 
produtos/serviços dispostas no Termo de Referência e Anexos deste Edital. 
 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 



 

 
 

2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 100.176,00 (cem 
mil, cento e setenta e seis reais), conforme descritivo constante do Anexo I, Termo de Referência.   
2.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias 
específicas, consignadas no Orçamento deste Conselho, conforme Parecer ofertado na conta 
contábil nº 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Informática. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:  
4.1.1. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;  
4.1.2. Estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.3. Não poderão participar deste Pregão:  
4.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o Conselho 
Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, durante o prazo da sanção aplicada;  
4.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;  
4.3.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 



 

 
 

4.3.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão; 
4.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
4.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum;  
4.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio de proposta e documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao 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.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL DO 
ITEM, já considerados e inclusos todos os tributos e demais despesas decorrentes da execução do 
objeto.  
6.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 



 

 
 

6.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.  
6.6. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.  
6.7. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer 
jus aos benefícios previstos nessa lei.  
6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a 
licitante às sanções previstas neste Edital.  
6.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  
6.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  
6.9.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
6.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
6.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA  

 
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.gov.br/compras. 
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
7.3. Cabe 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 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

 
8.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 



 

 
 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  
8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
8.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro.  
9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL de cada item. 
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  
9.4. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).  
9.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO” em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
9.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 
9.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
9.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
9.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
9.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração.  
9.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível.  
9.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
9.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico sítio www.gov.br/compras. 



 

 
 

9.14. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
9.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO  

 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prevista deste 
Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 
11.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, após solicitado 
pelo pregoeiro, a proposta de preço adequada ao último lance e após negociação, devidamente 
preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, bem como eventuais 
documentos complementares, quando solicitados pelo Pregoeiro e necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, no prazo de 2:00h (duas horas), contado da 
convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras 
Governamentais. 
11.2. Os documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais poderão ser 
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 
pelo Pregoeiro.  
11.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, no seguinte endereço: Rua Dr. Samuel Porto, 351 
Cj 101 - Saúde, São Paulo/SP – CEP 04054-010.  
11.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  
11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto.  
11.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 
a ele, para orientar sua decisão.  



 

 
 

11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado. 
11.8. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais superiores aos estimados ou 
com preços manifestamente inexequíveis.  
11.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
12. DA HABILITAÇÃO  
 
12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF e da documentação 
complementar especificada neste Edital.  
12.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, será verificada o eventual descumprimento das condições 
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
12.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) 
12.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
12.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada em 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica. 
12.6. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
12.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
12.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
12.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 



 

 
 

12.2.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 
da matriz. 
12.3. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
12.4. Habilitação Jurídica: 
12.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
12.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
12.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
12.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
12.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
12.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
12.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
12.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
12.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 
12.5.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente 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 aqueles relativos à  Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
12.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
12.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 
12.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 



 

 
 

12.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
12.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
12.6. Qualificação Econômico-Financeira: 
12.6.1.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante; 
12.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
12.6.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
12.6.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social; 
12.6.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
12.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   _   
                         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG =                               Ativo Total                                _                                  
  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC =           Ativo Circulante    _ 

   Passivo Circulante 
 

12.6.4.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente. 
12.7. Qualificação Técnica: 



 

 
 

12.7.1. Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, declarando ter a empresa licitante aptidão para o fornecimento de materiais 
e/ou prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com 
o objeto deste Pregão; 
12.7.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços 
prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da licitante, especificada no 
contrato social devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de 
pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.; 
12.7.3. Cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem experiência na 
prestação de serviços objeto da presente licitação. 
12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
12.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
12.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
12.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
12.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
12.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 



 

 
 

13.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
13.4.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
13.5.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
13.6.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
13.7.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
14.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
14.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  
15.2. A homologação deste Pregão compete a Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia 
– 2ª Região. 
15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora.  
 
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 



 

 
 

16.1. As regras acerca da Garantia de Execução são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital. 
 
17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
17.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela 
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste 
Edital. 
17.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região.  
17.4. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a 
licitante vencedora mantém as condições de habilitação.  
17.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 
adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.  
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
19.  DO PAGAMENTO 
 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 
 
20. DAS SANÇÕES  
 
20.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será 
descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% 
(trinta por cento) sobre o valor da contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 
78 da Lei 8.666, de 1993), a Contratada que:  
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
20.1.2. Apresentar documentação falsa;  
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  



 

 
 

20.1.5. Não mantiver a proposta;  
20.1.6. Cometer fraude fiscal;  
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.  
20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
20.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante;  
20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos;  
20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.  
20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  
20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade.  
 
21. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL.  
 
21.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente para o endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
21.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do Edital e dos anexos. 
21.3. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá 
ser protocolada até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
compras1@fonosp.org.br. 
21.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
21.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a realização da 
sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.  
21.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.gov.br/compras, para conhecimento das licitantes e da sociedade em 
geral, cabendo aos interessados em participar do certame, acessá-lo para obtenção das informações 
prestadas.  
 



 

 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
22.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, sendo que o desatendimento de 
exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, mediante a 
possibilidade de aferição de sua qualificação e exato cumprimento das condições estabelecidas no 
Anexo I, durante a sessão pública de pregão. 
22.4.  É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.  
22.5.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
22.6.  Fica assegurado ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região o direito de, segundo 
seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.  
22.7. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
22.8. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, 
considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem 
expediente no Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região.  
22.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos portais CRFa - 2ª Região e Compras 
Governamentais nos endereços eletrônico www.fonosp.org.br e www.gov.br/compras. 
22.11. Integram o presente Edital:  
22.11.1. Anexo I - Termo de Referência; 
22.11.2. Anexo II - Modelo de proposta de preços; 
22.11.3. Anexo III – Minuta de Contrato. 
 
São Paulo, 13 de junho de 2022. 
 
 
 

Silvia Tavares de Oliveira 
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia- 2ª Região 

 
 



 

 
 

 
ANEXO I 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Suporte Técnico (Service 
Desk), a serem executados de forma contínua aos usuários de soluções de Tecnologia da Informação, 
incluindo-se a organização, planejamento, implantação, manutenção dos equipamentos de informática, 
servidores, ativos de redes locais e softwares, execução de rotinas periódicas, orientação e 
esclarecimento de dúvidas, recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações 
de usuários do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, conforme as especificações e condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 
2.1. A contratação decorre da necessidade de manutenção dos serviços de Tecnologia da 
Informação e provimento de soluções de infraestrutura de tecnologia da informação, envolvendo 
todos os processos já disponíveis e disponibilização em ambiente lógico, mantendo de forma 
eficiente e eficaz a continuidade de todos estes serviços. 
2.2. O gerenciamento do ambiente lógico, manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos de informática disponíveis na rede de computadores, possibilitando 
rápida recuperação da operacionalidade dos serviços, tendo como premissas básicas a 
excelência na qualidade das atividades prestadas, no desempenho operacional do 
ambiente a ser gerenciado e na segurança das informações armazenadas e em trânsito 
no ambiente lógico da rede de comunicação do CRFa 2ª Região. 
2.3. A contratação também se faz necessária devido ao término do contrato atual. 
 
 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
ITEM 01 - Suporte técnico em Tecnologia de Informação (Service Desk) 
 
3.1. Para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico 
(Service Desk), a serem executados de forma contínua aos usuários de soluções de Tecnologia da 
Informação, incluindo-se a organização, implantação, manutenção dos equipamentos de 



 

 
 

informática, servidores, ativos de redes locais e softwares, execução de rotinas periódicas, 
orientação e esclarecimento de dúvidas, recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento 
de solicitações de usuários do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, a empresa deverá 
exercer as seguintes atribuições: 
3.1.1. A prestação de serviços de suporte técnico remoto deverá ocorrer de segunda-
feira a  sexta-feira das 8:00 horas às 18:00 horas; 
3.1.2. Atendimento remoto (por telefone, correio eletrônico ou software de 
gerenciamento remoto de estações de trabalho, tipo VNC e TeamViewer realizado por 
uma Central de Atendimento, nos locais descritos, com registro de cada solicitação ou 
chamado em sistema de gerenciamento de atendimentos,  na sede e nas subsedes de 
Marília, Ribeirão Preto e Santos; 
3.1.3. Atendimento presencial, quando necessário, para execução de serviços e 
resoluções de problemas que não possam ser realizados na forma remota. 
3.1.4. Abertura e acompanhamento de todos os chamados e solicitações feitas pelos 
usuários até a sua conclusão; 
3.1.5. Apoio técnico ao uso de equipamentos: Desktops, Notebooks, Impressoras, 
Storages, Scanners, Servidores Físicos, Servidores Virtuais, Discos Virtuais, Firewall, 
Analisadores de Banda, Soluções WIFI; 
3.1.6. Orientações a usuários quanto às normas e procedimentos técnicos e de 
segurança, relativos à utilização dos recursos de informática do Conselho; 
3.1.7. Resolução de problemas e suporte ao uso de softwares das estações de trabalho; 
3.1.8. Resolução de problemas e suporte aos serviços de impressão via rede; 
3.1.9. Implantação, configuração, manutenção e migração e-mails. 
3.1.10. Configuração, manutenção e dimensionamento da rede do CRFa 2ª Região. 
3.1.11. Remanejamento ou configuração equipamentos de informática; 
3.1.12. Instalação e configuração de recursos de rede (WIFI, Gerenciador de Banda, 
Firewall, Notebook, Computadores, Storages e Impressoras); 
3.1.13. Administração das redes lógicas de microcomputadores instaladas em todos os 
locais descritos; 
3.1.14. Monitoramento e acompanhamento do desempenho das redes locais de 
computadores instaladas em todos os locais descritos e aplicação, com antecedência 
necessária, de medidas que evitem estrangulamentos ou indisponibilidades de 
equipamentos e/ou serviços prestados por estas redes; 
3.1.15. Realização e manutenção de inventário do parque de equipamentos, softwares 
e serviços, e quando solicitado, validação de dados em campo; 
3.1.16. Criar, melhorar, atualizar, gerar e testar "matriz padrão" Linux, Windows 7, 8 e 
10 e Windows Server 2012. Matriz padrão é uma imagem instalável de um sistema 
operacional (Windows ou Linux) com um conjunto de softwares que são utilizados pelo 
Conselho; 
3.1.17. Fazer replicação/instalação da "matriz padrão" nas máquinas de usuários, 
quando necessário ou a cada nova versão homologada da referida matriz. 



 

 
 

3.1.18. Planejamento, implementação de tarefas de administração e suporte aos 
servidores de Rede Windows Server do Conselho, bem como Instalação e Capacitação de 
serviços nesses servidores, quando necessário; 
3.1.19. Monitoramento Diário dos LOGs de todos os Servidores Físicos do Conselho; 
3.1.20. Monitoramento Diário dos Servidores Remotos do Conselho; 
3.1.21. Atuação preventiva sobre os problemas detectados, de forma a evitar qualquer 
paralização do sistema ou dos computadores; 
3.1.22. Identificação de problemas relacionados à baixa performance da solução de 
ativos de rede; 
3.1.23. Administração e configuração do Serviço de WSUS do sistema Windows 2012, 
quanto às atualizações do Microsoft Windows Server; 
3.1.24. Implementação de serviços de infraestrutura de rede LAN (AD, DHCP, DNS, VPN, 
FILESERVER, REMOTE DESKTOP) em ambiente Windows Server 2012; 
3.1.25. Implementação de soluções de Rede WAN e LAN, que envolvam conexões à rede 
corporativa; 
3.1.26. Configuração de ativos de rede (Firewall, Switchs Gerenciáveis, Roteadores, WIFI 
e Gerenciador de Banda); 
3.1.27. Monitoramento Diário da Console de Antivírus, com aplicação de resoluções 
necessárias; 
3.1.28. Monitoramento Diário do Firewall com aplicação de resoluções necessárias; 
3.1.29. Elaboração de relatórios de análise e monitoração de links de comunicação de 
dados; 
3.1.30. Apresentação Mensal de Relatórios do Monitoramento do Firewall, com alertas 
para a Organização do Conselho; 
3.1.31. Planejamento e implementação de mecanismos básicos de segurança em 
Firewall; 
3.1.32. Identificação e resolução de problemas no ambiente das redes LAN e WAN; 
3.1.33. Provimento de instalação e manutenção do ambiente de segurança;  
3.1.34. Avaliação dos procedimentos de certificação / homologação de redes locais de 
computadores; 
3.1.35. Criação e Monitoramento Diário do Backup Local em Storages e em Nuvem, com 
atuação imediata nos erros apresentados; 
3.1.36. Criação e Monitoramento Diário do BackUp em Nuvens; com atuação imediata 
nos erros apresentados; 
3.1.37. Testes funcionais de restore aleatórios para validação do plano de contingência;  
3.1.38. Monitoramento do Firewall UTM SonicWall, com intervenções imediatas, para o 
bloqueio das tentativas de invasões; 
3.1.39. Gestão e Relatórios da Ferramenta Analyser Firewall UTM; 
3.1.40. Criação, configuração e monitoramento de VPN protocolo SSH; 
3.1.41. Acompanhamento, manutenção, atualização e implementação das políticas e 
normas relativas à Tecnologia de Informação, conforme diretrizes do Conselho Regional 
de Fonoaudiologia 2ª Região; 



 

 
 

3.1.42. Setup (Inventario e Documentação): mapeamento e documentação de todo o 
ambiente de TI, criação de inventários diversos (Estações de trabalho, E-mail, 
licenciamento), produção da documentação para o suporte remoto; 
3.1.43. Política de Segurança da Informação (PSI): elaboração e entrega da PSI; 
3.1.44. Plano de Continuidade dos Negócios (PCN): elaboração e entrega da PCN; 
3.1.45. Adequação dos Equipamentos: Check List de Avaliação (Testes de memória, disco, 
processador, etc.), Preventiva de Hardware e Software; 
3.1.46. Elaboração de Plano de Investimentos e Melhorias (PIM): elaboração e entrega 
do PIM, quando necessário; 
3.1.47. Suporte para Incidentes e Requisições de Serviços, Atendimento Presencial e 
Remoto, Atendimento Preventivo com visitas Agendadas, Suporte a Desktops, 
Notebooks, Tablets e Celulares, Suporte a Impressoras, Suporte aos Sistemas Utilizados, 
Instalação e Configuração de Aplicativos, Suporte a Infraestrutura (Roteadores, Firewalls 
e Switchs), Suporte a Rede (remota e local), Documentação, Monitoramento Proativo de 
Infraestrutura, Acompanhamento de Fornecedores; 
3.1.48. Suporte a Incidentes e Requisições de Serviço Relacionados ao Ambiente de 
Servidores e Firewalls, CheckList de segurança e proteção de dados, Retaguarda de 
Especialistas, Gerenciamento Backups; 
3.1.49. Alinhamento operacional, tático e estratégico relacionado ao atendimento, 
Monitoramento e auditoria dos processos de nível de serviço acordado, Realização e 
envio de relatórios de serviços; 
3.1.50. Monitoramento 24X7 da infraestrutura de servidores e links do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região;  
3.1.51. Níveis de Serviço:  
3.1.51.1. 1º Nível: Este nível tem por finalidade receber as solicitações, registrá-las, para 
que a mesma possa ser gerenciada e controlada. Ele é responsável pela maior parte da 
comunicação com o cliente (ou usuário final). Por ser responsável pelo registro, quando 
há intervenção técnica por sua parte, esta tende a ser remota. Quando o problema se 
trata de algo físico ou que necessite de intervenção presencial, o analista de 1º nível 
escala a solicitação por meio de sistema para o 2º nível. Este nível tem ainda como 
atividade garantir a finalização dos chamados e que o mesmo foi resolvido com eficácia. 
Esta atividade é chamada de Follow-Up, que é a tarefa de verificar a solução eficaz do 
incidente e realizar pesquisa de satisfação com os usuários, finalizando o atendimento. 
3.1.51.2. 2º Nível: Este nível tem por finalidade atender os usuários in-loco, ou seja, no 
local onde ocorreu o incidente ou problema. Este atendimento tende a ser presencial e 
os analistas dispõem de maiores meios para a solução destes. Este nível é acionado pelo 
1o nível, quando necessário a intervenção presencial (problemas de hardware ou em 
ferramentas que necessitem de especialistas). 
3.1.51.3. 3º Nível: Este nível tem por finalidade atender os incidentes/problemas não 
solucionados pelos níveis anteriores. Trata-se de um nível com foco específico, sendo 
redes, segurança, banco de dados ou sistemas proprietários. Costumam entrar em ação, 
em caso de incidentes, quando solicitado pelo 2º nível, em casos de problemas que 



 

 
 

sejam interligados a outras esferas de TI, tais como servidores, ativos de redes, bases 
de dados, firewalls e outros componentes da tecnologia da informação. O atendimento 
pode ser presencial ou remoto e normalmente não está mais referido ao usuário final e 
sim a recursos de tecnologia que o usuário utiliza. 
3.1.51.4. 4º Nível: Este nível é conhecido em casos de incidentes/problemas não 
resolvidos pelos níveis anteriores. Geralmente é acionado pelo 3o nível quando não 
encontrado solução pelas esferas anteriores e pode tratar-se de empresas terceiras, 
sistemas externos, entre outros. 
3.1.52. Gestão Operacional: Todo este ciclo deve possuir um bom gerenciamento, senão 
de nada adiantaria a complexidade de todos estes níveis. A figura da gestão operacional 
dá ênfase a fazer com que a transição do incidente entre os níveis seja ágil, transparente 
ao usuário e eficaz quanto à solução dos problemas. O gestor é responsável por gerir os 
chamados e garantir a execução das tarefas pelos colaboradores respeitando o SLA 
(Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) estabelecido para com o cliente. 
Este SLA nada mais é do que o prazo de atendimento (por nível ou tipo de incidente) e 
o nível de qualidade acordado entre o atendente e o usuário final. 
3.1.53. Suporte N3. Os seguintes serviços devem fazer parte do escopo de atendimento 
dos analistas alocados na operação de Gestão de Serviços N3, exclusivamente para 
suporte ao ambiente tecnológico do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região:  
3.1.53.1. Network Support Manager (Gerenciamento Remoto de Rede 8x5); (Servidores, 
Firewall, Switchs, Backup, Roteadores, Links e ativos de Data Center); 
3.1.53.2. Abertura e escalonamento de Solução de Problemas, conforme o responsável 
indicado em documento específico do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região; 
3.1.53.3. Gestão dos chamados abertos; 
3.1.53.4. Gestão do acompanhamento do atendimento de SLA ́s e KPI ́s relacionados; 
3.1.53.5. Instalações de softwares, aplicativos, solução de problemas e atualização no 
nível 2 de atendimento remoto; 
3.1.53.6. Descoberta e avaliações de rede; 
3.1.53.7. Análise compartilhada de ameaças; 
3.1.53.8. Otimização e relatórios de qualidade de serviço; 
3.1.53.9. Relatório de desempenho e recomendações de melhoria; 
3.1.53.10. Monitoramento dos equipamentos descritos no item 3.1.56; 
3.1.53.11. Monitoramento de antivírus, backup em nuvem e servidores virtuais; 
3.1.54.  Os prazos para cada tipo de atendimento, denominados Acordos de Nível de 
Serviço ou SLA (Service Level Agreement), deverão observar as seguintes diretrizes e os 
tempos máximos:  
3.1.54.1. Complexidade Alta -  O problema impede a realização de todas as atividades 
do negócio: solução em no máximo 04 Horas; 
3.1.54.2. Complexidade Média – Os sistemas operam com degradação de desempenho, 
com possível impacto ao negócio:  solução em no máximo 04 horas; 
3.1.54.3. Complexidade Baixa – Há serviço com degradação de performance, sem 
impacto ao negócio: solução em no máximo 04 horas. 



 

 
 

3.1.55. Localidade da Sede e Subsedes:  
3.1.55.1. Sede CRFa 2ª Região - Rua Dr. Samuel Porto 351 – 10º Andar – Saúde – São 
Paulo/SP;  
3.1.55.2. Subsede da Baixada Santista - Rua Joaquim Távora, 93 - cj. 15 - Vila Matias – 
Santos/SP; 
3.1.55.3. Subsede de Marília - Rua Paes Leme, 47 - 5º andar - sala 51 – Centro – 
Marília/SP; 
3.1.55.4. Subsede de Ribeirão Preto - Rua Bernardino de Campos, 1001 - 13º andar - cj. 
1303 – Centro - Ribeirão Preto/SP. 
3.1.56. Relação atual dos principais equipamentos de TI em operação no Conselho 
Regional de Fonoaudiologia 2ª Região: 
Local Tipo Descrição Quantidade 
Sede Servidor Dell/PowerEdge R620 2 
Sede Storage Qnap/TS-431U 1 
Sede Storage Qnap/TS-419U II 1 
Sede Firewall Sonicwall/Soho APL31-0B9 1 
Sede Switch HP/V1910 G 2 
Sede Switch  Cisco/SG200-26 1 
Sede Switch Panasonic/KX-NS500 1 
Sede Switch HP/HPE 1920 24G 1 
Sede Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 14 
Sede Desktop Dell/Optiplex 7060 9 
Sede Desktop Dell/XPS 1 
Sede Monitor HP/L200HX 16 
Sede Monitor Dell/P2319Hc 9 
Sede Monitor Dell/SE2416H 1 
Sede Monitor LG/Flatron L15 1 
Sede Nobreak SMS/Station II 600VA 15 
Sede Nobreak APC/Back-ups 600VA 4 
Sede Nobreak TS Shara/Verti Protector 300VA 1 
Sede Nobreak SMS/Sinus Triad 6000VA 1 
Sede Nobreak APC/Smart UPS RT 6000VA 1 
Sede Notebook HP/Probook 6470b 3 
Sede Scaner Canon/Lide 120 2 
Sede Roteador Ubiquiti/Unifi AP 2 
Sede DVR Intelbras/MHDX-1104 1 
Sede Projetor Epson/H430A 1 
Sede Impressoras Lexmark/T642  1 
Sede Impressoras Samsung/SL M4070 (alugada) 3 



 

 
 

Sede Impressoras Samsung/Color C4010 (alugada) 1 
Santos Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 
Santos Monitor HP/L200HX 1 
Santos Monitor LG/Flatron L1753T 2 
Santos Nobreak APC/Back-UPS 2200 2 
Santos Scaner Canon/Lide 120 1 
Santos Notebook HP/Probook 6470b 1 
Santos Impressoras HP/LaserJet Pro MFP M426fdw 1 
Santos Impressoras HP/Color LaserJet Pro M252dw 1 
Marília Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 
Marília Monitor HP/L200HX 2 
Marília Notebook HP/Probook 6470b 1 
Marília Storage Lenovo/Iomega IX2 1 
Marília Scaner Canon/Lide 120 1 
Marília Impressoras Epson/Stylus CX8300 1 
Marília Nobreak APC/Back-UPS 600 2 
Ribeirão Preto Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 3 
Ribeirão Preto Desktop Dell/Optiplex 7060 1 
Ribeirão Preto Monitor HP/L200HX 2 
Ribeirão Preto Monitor Dell/P2319Hc 1 
Ribeirão Preto Notebook HP/Probook 6470b 1 
Ribeirão Preto Storage Lenovo/Iomega IX2 1 
Ribeirão Preto Nobreak SMS/Station II 600VA 2 
Ribeirão Preto Nobreak APC/Back-UPS 600 1 
Ribeirão Preto Impressoras Epson/WF-6590 (alugada) 1 

3.1.56.1. No decorrer do contrato, poderá haver alterações dos equipamentos 
descriminados neste edital. 
 
 
4. ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 
R$ 100.176,00 (cem mil, cento e setenta e seis reais). 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE. 

(a) 

VALOR 
ESTIMADO 
MENSAL (b) 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL (a x b) 

1 
Prestação de serviço de Suporte 
Técnico em Tecnologia de 

12 R$ 8.348,00 R$ 100.176,00 



 

 
 

Informação (Service Desk) 
conforme especificações e 
condições do Edital e seus 
Anexos. 

VALOR TOTAL ESTIMADO   R$ 100.176,00 

 
4.2. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de 
Informática. 
 
5. PRAZOS E EXECUÇÃO 
 
5.1. O início da prestação dos serviços, objeto deste Edital, deverá ocorrer no primeiro dia útil após 
a assinatura do contrato. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas 
pertinentes, caberá à Contratada:  
6.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas;  
6.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução;  
6.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, cujas 
obrigações deverá atender prontamente;  
6.1.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 
6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do órgão ou 
entidade;  
6.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem 
como os tributos resultantes do cumprimento do contrato;  
6.1.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes 
de representante ou preposto para tratar com o órgão ou entidade, sobre assuntos 
relacionados à execução do contrato;  
6.1.8. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, 
transporte, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras 
que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda o 
contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;  
6.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando 
em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 
demais exigências legais para o exercício das atividades;  



 

 
 

6.1.10. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer irregularidade observada em 
virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários;  
6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato;  
6.1.12. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia 
autorização do contratante;  
6.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
6.1.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia 
e expressa anuência do contratante;  
6.1.15. Organizar-se técnica e administrativamente, seguindo o Modelo ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), um conjunto de boas práticas para 
serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia 
da informação de modo a cumprir com eficiência o objeto deste edital;  
6.1.16. A prestar serviços de prevenção e manutenção de informática para o Conselho 
Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região;  
6.1.17. Prestar os serviços, objeto deste contrato, utilizando-se apenas de profissionais 
devidamente qualificados para o serviço prestado;  
6.1.18. A substituir qualquer funcionário ou preposto envolvido com a prestação de 
serviço, objeto deste contrato, desde que considerado inadequado para a realização de 
tais serviços;  
6.1.19. A responder pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer 
natureza para com seus funcionários, notadamente as referentes às leis trabalhistas e 
previdenciárias, ficando desta forma, expressamente excluída a responsabilidade da 
contratante;  
6.1.20. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância 
às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do 
poder público;  
6.1.21. Permitir e facilitar ao contratante o acompanhamento e verificação dos serviços 
em realização, o que não isentará a contratada de suas responsabilidades;  
6.1.22. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos serviços de que foi encarregada, 
inclusive por sua exequibilidade, bem como responder pelos danos que venha, direta ou 
indiretamente, causar à contratante ou a terceiros; 
6.1.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
6.1.24. Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos provocados à contratante por seus 
funcionários e quaisquer pessoas sob sua responsabilidade ou quaisquer terceiros, 



 

 
 

podendo a contratante exigir imediatamente ressarcimento dos prejuízos e danos 
provocados;  
6.1.25. Responsabilizar-se por danos e atos ilícitos praticados por quaisquer de seus 
funcionários, no exercício de suas funções, após comprovação inequívoca da autoria;  
6.1.26. Atender às solicitações da contratante para fornecer informações sobre o 
andamento dos serviços executados;  
6.1.27. Assumir todos os ônus perante a contratante e perante terceiros, oriundos de 
multas administrativas, trabalhistas, demandas fundiárias, previdenciárias, fiscais, de 
condenações decorrentes de reclamatórias trabalhistas, bem como, ações judiciais de 
qualquer natureza, salvo se houver comprovado culpa exclusiva da contratante;  
6.1.28. Permitir o acompanhamento dos serviços que serão executados, em qualquer de 
suas fases, por preposto do contratante, sem prévia comunicação;  
6.1.29. Fornecer o serviço, conforme especificado no Edital, sempre da melhor 
qualidade, bem como confiar a execução dos trabalhos a pessoal habilitado, observando 
as normas técnicas mais consagradas à melhor execução dos mesmos;  
6.1.30. Indenizar a contratante, quando ocorrer qualquer prejuízo comprovado, 
resultante de má prestação dos serviços;  
6.1.31. Registrar todos os chamados e solicitações no sistema de gerenciamento de 
atendimento, para acompanhamento e controle de problemas e estatísticas de 
atendimento;  
6.1.32. Na proposta deverão estar incluídos os custos para todos os serviços licitados; 
6.1.33. A contratada assume o compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas as 
informações fornecidas ou constantes de arquivo de dados cadastrais e demais documentos, 
fornecidos pelo CRFa 2ª Região e, obriga-se, também, a tratar e a descartar os dados em 
conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, bem como, a se sujeitar a 
auditoria, sempre que solicitada, pela contratante. 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 
 
7.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, 
caberá ao Contratante:  
7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;  
7.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 
Referência;  
7.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;  
7.1.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 
contratados;  
7.1.5. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  



 

 
 

7.1.6. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa;  
 
 
8. GARANTIA CONTRATUAL 
 
8.1. O adjudicatário terá até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato para 
apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
que será liberada de acordo com as condições previstas neste documento, conforme 
disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 
contratuais; 
8.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 
um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual; 
8.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
8.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
8.3.2. Prejuízos causados ao CRFa 2ª Região ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
8.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 
8.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 
8.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 
8.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis, contados da data em que for notificada; 
8.6. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 
8.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
8.6.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 
8.6.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 
praticados pela Contratante; 
8.7. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas 
alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela 
Contratante; 
8.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 
não as previstas neste item; 
8.9. Será considerada extinta a garantia: 
8.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 



 

 
 

8.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
 
 
9. SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
 
10. PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento pelos serviços prestados do Item 1 será mensal desde que executado o 
objeto deste Edital. 
10.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados 
a partir da entrega do objeto e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
boleto bancário. 
10.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 
o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
10.4. Para emissão da Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente, a Contratada deverá 
observar a legislação fiscal vigente e suas alterações subsequentes, especialmente a 
Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal, e suas alterações, que dispõe 
sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas 
jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e 
serviços ,devendo fazer constar no campo próprio da nota fiscal ou documento fiscal 
equivalente, os percentuais e respectivos valores de descontos e retenções. 
10.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
10.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
10.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 



 

 
 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
10.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
I = (TX)    I =  ( 6 / 100 )         I = 0,00016438 
     365                    TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
 
11. FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 
11.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 
11.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Termo de Referência; 
11.4. O representante designado da Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993; 
11.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
  



 

 
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. O Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região reserva-se ao direito de anular 
a presente licitação a qualquer momento, a seu exclusivo critério, não cabendo nessa 
hipótese qualquer recurso ou indenização. Reserva-se ainda, ao direito de contratar 
parcialmente o objeto da presente Pregão Eletrônico, caso haja perda de interesse no 
objeto total. 
 
 
 
 

Silvia Tavares de Oliveira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO II  

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(Preenchida em papel timbrado da proponente) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
 
 

PROCESSO Nº 15/2022 
 
Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região  
 
 
Referência: Proposta Comercial Pregão Eletrônico nº 01/2022 - Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Suporte Técnico (Service Desk), a serem executados de 
forma contínua aos usuários de soluções de Tecnologia da Informação, incluindo-se a organização, 
planejamento, implantação, manutenção dos equipamentos de informática, servidores, ativos de 
redes locais e softwares, execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas, 
recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia 2ª Região. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade 
(a) 

Valor 
Mensal 

(b) 

VALOR TOTAL 
(a x b) 

1 

Prestação de serviço de Suporte 
Técnico em Tecnologia de 
Informação (Service Desk) conforme 
especificações e condições do Edital 
e seus Anexos. 

12 R$  R$  

VALOR TOTAL  R$  
    

 
O LANCE DEVE SER DADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM 
 
 
Dados da Empresa: 



 

 
 

Razão Social: ___________________________________________________________________ 
CNPJ/MF: ___________________________ Inscrição Estadual____________________________ 
Endereço: _________________________________________Tel/Fax: ______________________ 
CEP: ____________________ Cidade: ___________________________ UF: _________________ 
Banco: ___________________ Agência: __________________________ c/c: ________________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa: 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________CEP:_______________ 
Cidade:______________________________________________________ UF:________________ 
CPF/MF:________________________________________________________________________ 
Cargo/Função:____________________________________________________________________  
Cart.ldent nº:_______________________________________ Expedido por:__________________ 
Naturalidade:_________________________   Nacionalidade:______________________________ 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.  
 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos. 
 
 
Local e data:  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO III 

 
 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE ATIVIDADES DE SUPORTE 
TÉCNICO (SERVICE DESK). 

 
 

CONTRATO Nº     /2022 
 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP, Autarquia Federal criada pela Lei Federal 
nº 6.695/81, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.319.882/0001-07, com sede na cidade de São Paulo, à Rua Dr. Samuel 
Porto, 351, 10º andar, conjunto 101, neste ato representada por sua Presidente, __________________, brasileira, 
fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade sob o RG n°_____    , inscrita no CPF/MF sob o n° _______e por sua 
Diretora Tesoureira, ____________, brasileira, fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade sob o RG 
n° ________, inscrita no CPF/MF sob o n°__________, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e do 
outro lado a ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, sediada na 
______________________________, representada por seu _____________________, portador da Cédula de 
Identidade sob o _______________________, inscrito no CPF/MF sob o nº __________________, adiante denominado 
CONTRATADO, têm certo e ajustado o presente contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições a seguir 
descritas, com inteira submissão às disposições legais que regem a espécie, especialmente à Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.  
 
O presente contrato vincula-se à proposta apresentada pelo CONTRATADO, às disposições das Normas 
Regulamentadoras específicas, que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar deste 
Contrato, no que não o contrariem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Suporte 
Técnico (Service Desk), a serem executados de forma contínua aos usuários de soluções de Tecnologia da Informação, 
incluindo-se a organização, planejamento, implantação, manutenção dos equipamentos de informática, servidores, 
ativos de redes locais e softwares, execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas, recebimento, 
registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª 
Região, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 
2. Suporte Técnico em Tecnologia de Informação (Service Desk) 
2.1. Para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico (Service Desk), a serem 
executados de forma contínua aos usuários de soluções de Tecnologia da Informação, incluindo-se a organização, 
implantação, manutenção dos equipamentos de informática, servidores, ativos de redes locais e softwares, execução 
de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas, recebimento, registro, análise, diagnóstico e 



 

 
 

atendimento de solicitações de usuários do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, a empresa deverá exercer 
as seguintes atribuições: 
2.1.1. A prestação de serviços de suporte técnico remoto deverá ocorrer de segunda-feira a  sexta-feira 
das 8:00 horas às 18:00 horas; 
2.1.2. Atendimento remoto (por telefone, correio eletrônico ou software de gerenciamento remoto de 
estações de trabalho, tipo VNC e TeamViewer realizado por uma Central de Atendimento, nos locais 
descritos, com registro de cada solicitação ou chamado em sistema de gerenciamento de atendimentos,  
na sede e nas subsedes de Marília, Ribeirão Preto e Santos; 
2.1.3. Atendimento presencial, quando necessário, para execução de serviços e resoluções de 
problemas que não possam ser realizados na forma remota. 
2.1.4. Abertura e acompanhamento de todos os chamados e solicitações feitas pelos usuários até a sua 
conclusão; 
2.1.5. Apoio técnico ao uso de equipamentos: Desktops, Notebooks, Impressoras, Storages, Scanners, 
Servidores Físicos, Servidores Virtuais, Discos Virtuais, Firewall, Analisadores de Banda, Soluções WIFI; 
2.1.6. Orientações a usuários quanto às normas e procedimentos técnicos e de segurança, relativos à 
utilização dos recursos de informática do Conselho; 
2.1.7. Resolução de problemas e suporte ao uso de softwares das estações de trabalho; 
2.1.8. Resolução de problemas e suporte aos serviços de impressão via rede; 
2.1.9. Implantação, configuração, manutenção e migração e-mails. 
2.1.10. Configuração, manutenção e dimensionamento da rede do CRFa 2ª Região. 
2.1.11. Remanejamento ou configuração equipamentos de informática; 
2.1.12. Instalação e configuração de recursos de rede (WIFI, Gerenciador de Banda, Firewall, Notebook, 
Computadores, Storages e Impressoras); 
2.1.13. Administração das redes lógicas de microcomputadores instaladas em todos os locais descritos; 
2.1.14. Monitoramento e acompanhamento do desempenho das redes locais de computadores 
instaladas em todos os locais descritos e aplicação, com antecedência necessária, de medidas que 
evitem estrangulamentos ou indisponibil idades de equipamentos e/ou serviços prestados por estas 
redes; 
2.1.15. Realização e manutenção de inventário do parque de equipamentos, softwares e serviços, e 
quando solicitado, validação de dados em campo; 
2.1.16. Criar,  melhorar, atualizar,  gerar e testar "matriz padrão" Linux, Windows 7, 8 e 10 e Windows 
Server 2012. Matriz padrão é uma imagem instalável de um sistema operacional (Windows ou Linux) 
com um conjunto de softwares que são utilizados pelo Conselho; 
2.1.17. Fazer replicação/instalação da "matriz padrão" nas máquinas de usuários, quando necessário 
ou a cada nova versão homologada da referida matriz. 
2.1.18. Planejamento, implementação de tarefas de administração e suporte aos servidores de Rede 
Windows Server do Conselho, bem como Instalação e Capacitação de serviços nesses servidores, quando 
necessário; 
2.1.19. Monitoramento Diário dos LOGs de todos os Servidores Físicos do Conselho; 
2.1.20. Monitoramento Diário dos Servidores Remotos do Conselho; 
2.1.21. Atuação preventiva sobre os problemas detectados, de forma a evitar qualquer paralização do 
sistema ou dos computadores; 
2.1.22. Identificação de problemas relacionados à baixa performance da solução de ativos de rede; 
2.1.23. Administração e configuração do Serviço de WSUS do sistema Windows 2012, quanto às 
atualizações do Microsoft Windows Server; 
2.1.24. Implementação de serviços de infraestrutura de rede LAN (AD, DHCP, DNS, VPN, FILESERVER, 
REMOTE DESKTOP) em ambiente Windows Server 2012; 
2.1.25. Implementação de soluções de Rede WAN e LAN, que envolvam conexões à rede corporativa; 
2.1.26. Configuração de ativos de rede (Firewall, Switchs Gerenciáveis, Roteadores, WIFI e Gerenciador 
de Banda); 
2.1.27. Monitoramento Diário da Console de Antivírus, com aplicação de resoluções necessárias; 



 

 
 

2.1.28. Monitoramento Diário do Firewall com aplicação de resoluções necessárias; 
2.1.29. Elaboração de relatórios de análise e monitoração de links de comunicação de dados; 
2.1.30. Apresentação Mensal de Relatórios do Monitoramento do Firewall, com alertas para a 
Organização do Conselho; 
2.1.31. Planejamento e implementação de mecanismos básicos de segurança em Firewall; 
2.1.32. Identificação e resolução de problemas no ambiente das redes LAN e WAN; 
2.1.33. Provimento de instalação e manutenção do ambiente de segurança;  
2.1.34. Avaliação dos procedimentos de certificação / homologação de redes locais de computadores; 
2.1.35. Criação e Monitoramento Diário do Backup Local em Storages e em Nuvem, com atuação 
imediata nos erros apresentados; 
2.1.36. Criação e Monitoramento Diário do BackUp em Nuvens; com atuação imediata nos erros 
apresentados; 
2.1.37. Testes funcionais de restore aleatórios para validação do plano de contingência;  
2.1.38. Monitoramento do Firewall UTM SonicWall, com intervenções imediatas, para o bloqueio das 
tentativas de invasões; 
2.1.39. Gestão e Relatórios da Ferramenta Analyser Firewall UTM; 
2.1.40. Criação, configuração e monitoramento de VPN protocolo SSH; 
2.1.41. Acompanhamento, manutenção, atualização e implementação das políticas e normas relativas 
à Tecnologia de Informação, conforme diretrizes do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região; 
2.1.42. Setup (Inventario e Documentação): mapeamento e documentação de todo o ambiente de TI, 
criação de inventários diversos (Estações de trabalho, E-mail, licenciamento), produção da 
documentação para o suporte remoto; 
2.1.43. Política de Segurança da Informação (PSI): elaboração e entrega da PSI; 
2.1.44. Plano de Continuidade dos Negócios (PCN): elaboração e entrega da PCN; 
2.1.45. Adequação dos Equipamentos: Check List de Avaliação (Testes de memória, disco, processador, 
etc.), Preventiva de Hardware e Software; 
2.1.46. Elaboração de Plano de Investimentos e Melhorias (PIM): elaboração e entrega do PIM, quando 
necessário; 
2.1.47. Suporte para Incidentes e Requisições de Serviços, Atendimento Presencial e Remoto, 
Atendimento Preventivo com visitas Agendadas, Suporte a Desktops, Notebooks, Tablets e Celulares, 
Suporte a Impressoras, Suporte aos Sistemas Utilizados, Instalação e Configuração de Aplicativos, 
Suporte a Infraestrutura (Roteadores, Firewalls e Switchs), Suporte a Rede (remota e local), 
Documentação, Monitoramento Proativo de Infraestrutura, Acompanhamento de Fornecedores; 
2.1.48. Suporte a Incidentes e Requisições de Serviço Relacionados ao Ambiente de Servidores e 
Firewalls, CheckList de segurança e proteção de dados, Retaguarda de Especialistas, Gerenciamento 
Backups; 
2.1.49. Alinhamento operacional,  tático e estratégico relacionado ao atendimento, Monitoramento e 
auditoria dos processos de nível de serviço acordado, Realização e envio de relatórios de serviços; 
2.1.50. Monitoramento 24X7 da infraestrutura de servidores e links do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia da 2ª Região;  
2.1.51. Níveis de Serviço:  
2.1.51.1. 1º Nível: Este nível tem por finalidade receber as solicitações, registrá-las, para que a mesma 
possa ser gerenciada e controlada. Ele é responsável pela maior parte da comunicação com o cliente 
(ou usuário final).  Por ser responsável pelo registro, quando há intervenção técnica por sua parte, esta 
tende a ser remota. Quando o problema se trata de algo físico ou que necessite de intervenção 
presencial, o analista de 1º nível escala a solicitação por meio de sistema para o 2º nível.  Este nível tem 
ainda como atividade garantir a finalização dos chamados e que o mesmo foi resolvido com eficácia. 
Esta atividade é chamada de Follow-Up, que é a tarefa de verificar a solução eficaz do incidente e 
realizar pesquisa de satisfação com os usuários, finalizando o atendimento. 
2.1.51.2. 2º Nível: Este nível tem por finalidade atender os usuários in-loco, ou seja, no local onde 
ocorreu o incidente ou problema. Este atendimento tende a ser presencial e os analistas dispõem de 



 

 
 

maiores meios para a solução destes. Este nível é acionado pelo 1o nível, quando necessário a 
intervenção presencial (problemas de hardware ou em ferramentas que necessitem de especialistas). 
2.1.51.3. 3º Nível: Este nível tem por finalidade atender os incidentes/problemas não solucionados 
pelos níveis anteriores. Trata-se de um nível com foco específico, sendo redes, segurança, banco de 
dados ou sistemas proprietários. Costumam entrar em ação, em caso de incidentes, quando solicitado 
pelo 2º nível, em casos de problemas que sejam interligados a outras esferas de TI, tais como servidores, 
ativos de redes, bases de dados, firewalls e outros componentes da tecnologia da informação. O 
atendimento pode ser presencial ou remoto e normalmente não está mais referido ao usuário final e 
sim a recursos de tecnologia que o usuário uti liza. 
2.1.51.4. 4º Nível: Este nível é conhecido em casos de incidentes/problemas não resolvidos pelos níveis 
anteriores. Geralmente é acionado pelo 3o nível quando não encontrado solução pelas esferas 
anteriores e pode tratar-se de empresas terceiras, sistemas externos, entre outros. 
2.1.52. Gestão Operacional: Todo este ciclo deve possuir um bom gerenciamento, senão de nada 
adiantaria a complexidade de todos estes níveis. A figura da gestão operacional dá ênfase a fazer com 
que a transição do incidente entre os níveis seja ágil, transparente ao usuário e eficaz quanto à solução 
dos problemas. O gestor é responsável por gerir os chamados e garantir a execução das tarefas pelos 
colaboradores respeitando o SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) estabelecido 
para com o cliente. Este SLA nada mais é do que o prazo de atendimento (por nível ou tipo de incidente) 
e o nível de qualidade acordado entre o atendente e o usuário final.  
2.1.53. Suporte N3. Os seguintes serviços devem fazer parte do escopo de atendimento dos analistas 
alocados na operação de Gestão de Serviços N3, exclusivamente para suporte ao ambiente tecnológico 
do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região:  
2.1.53.1. Network Support Manager (Gerenciamento Remoto de Rede 8x5); (Servidores, Firewall, 
Switchs, Backup, Roteadores, Links e ativos de Data Center); 
2.1.53.2. Abertura e escalonamento de Solução de Problemas, conforme o responsável indicado em 
documento específico do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região; 
2.1.53.3. Gestão dos chamados abertos; 
2.1.53.4. Gestão do acompanhamento do atendimento de SLA ́s  e KPI ́s relacionados; 
2.1.53.5. Instalações de softwares, aplicativos, solução de problemas e atualização no nível 2 de 
atendimento remoto; 
2.1.53.6. Descoberta e avaliações de rede; 
2.1.53.7. Análise compartilhada de ameaças; 
2.1.53.8. Otimização e relatórios de qualidade de serviço; 
2.1.53.9. Relatório de desempenho e recomendações de melhoria; 
2.1.53.10. Monitoramento dos equipamentos descritos no item 2.1.56; 
2.1.53.11. Monitoramento de antivírus, backup em nuvem e servidores virtuais; 
2.1.54.  Os prazos para cada tipo de atendimento, denominados Acordos de Nível de Serviço ou SLA 
(Service Level Agreement), deverão observar as seguintes diretrizes e os tempos máximos:  
2.1.54.1. Complexidade Alta -  O problema impede a realização de todas as atividades do negócio: 
solução em no máximo 04 Horas; 
2.1.54.2. Complexidade Média – Os sistemas operam com degradação de desempenho, com possível 
impacto ao negócio:  solução em no máximo 04 horas; 
2.1.54.3. Complexidade Baixa – Há serviço com degradação de performance, sem impacto ao negócio: 
solução em no máximo 04 horas. 
2.1.55. Localidade da Sede e Subsedes:  
2.1.55.1. Sede CRFa 2ª Região - Rua Dr. Samuel Porto 351 – 10º Andar – Saúde – São Paulo/SP;  
2.1.55.2. Subsede da Baixada Santista - Rua Joaquim Távora, 93 - cj. 15 - Vila Matias – Santos/SP; 
2.1.55.3. Subsede de Marília - Rua Paes Leme, 47 - 5º andar - sala 51 – Centro – Marília/SP; 
2.1.55.4. Subsede de Ribeirão Preto - Rua Bernardino de Campos, 1001 - 13º andar - cj. 1303 – Centro 
- Ribeirão Preto/SP. 



 

 
 

2.1.56. Relação atual dos principais equipamentos de TI em operação no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 2ª Região: 
Local Tipo Descrição Quantidade 
Sede Servidor Dell/PowerEdge R620 2 
Sede Storage Qnap/TS-431U 1 
Sede Storage Qnap/TS-419U II 1 
Sede Firewall Sonicwall/Soho APL31-0B9 1 
Sede Switch HP/V1910 G 2 
Sede Switch  Cisco/SG200-26 1 
Sede Switch Panasonic/KX-NS500 1 
Sede Switch HP/HPE 1920 24G 1 

Sede Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 14 

Sede Desktop Dell/Optiplex 7060 9 

Sede Desktop Dell/XPS 1 

Sede Monitor HP/L200HX 16 

Sede Monitor Dell/P2319Hc 9 

Sede Monitor Dell/SE2416H 1 

Sede Monitor LG/Flatron L15 1 

Sede Nobreak SMS/Station II 600VA 15 

Sede Nobreak APC/Back-ups 600VA 4 

Sede Nobreak TS Shara/Verti Protector 300VA 1 

Sede Nobreak SMS/Sinus Triad 6000VA 1 

Sede Nobreak APC/Smart UPS RT 6000VA 1 

Sede Notebook HP/Probook 6470b 3 

Sede Scaner Canon/Lide 120 2 

Sede Roteador Ubiquiti/Unifi AP 2 

Sede DVR Intelbras/MHDX-1104 1 

Sede Projetor Epson/H430A 1 

Sede Impressoras Lexmark/T642  1 

Sede Impressoras Samsung/SL M4070 (alugada) 3 

Sede Impressoras Samsung/Color C4010 (alugada) 1 

Santos Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 

Santos Monitor HP/L200HX 1 

Santos Monitor LG/Flatron L1753T 2 

Santos Nobreak APC/Back-UPS 2200 2 

Santos Scaner Canon/Lide 120 1 

Santos Notebook HP/Probook 6470b 1 

Santos Impressoras HP/LaserJet Pro MFP M426fdw 1 

Santos Impressoras HP/Color LaserJet Pro M252dw 1 

Marília Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 2 



 

 
 

Marília Monitor HP/L200HX 2 

Marília Notebook HP/Probook 6470b 1 

Marília Storage Lenovo/Iomega IX2 1 

Marília Scaner Canon/Lide 120 1 

Marília Impressoras Epson/Stylus CX8300 1 

Marília Nobreak APC/Back-UPS 600 2 

Ribeirão Preto Desktop HP/Compaq Elite 8300 Small Farm Factor 3 

Ribeirão Preto Desktop Dell/Optiplex 7060 1 

Ribeirão Preto Monitor HP/L200HX 2 

Ribeirão Preto Monitor Dell/P2319Hc 1 

Ribeirão Preto Notebook HP/Probook 6470b 1 

Ribeirão Preto Storage Lenovo/Iomega IX2 1 

Ribeirão Preto Nobreak SMS/Station II 600VA 2 

Ribeirão Preto Nobreak APC/Back-UPS 600 1 

Ribeirão Preto Impressoras Epson/WF-6590 (alugada) 1 

2.1.56.1. No decorrer do contrato, poderá haver alterações dos equipamentos descriminados. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
3.1. O início da prestação dos serviços objeto deste Edital deverá ocorrer no primeiro dia útil após a assinatura do 
presente contrato. 
3.1.1. Estes prazos poderão ser prorrogados, mediante justificativa expressa da CONTRATADA e 
concordância do CRFa – 2ª Região.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
 
4.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, 
caberá à Contratada:  
4.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas;  
4.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de 
Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;  
4.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, cujas obrigações deverá 
atender prontamente;  
4.1.4. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato; 
4.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento do órgão ou entidade;  
4.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos 
resultantes do cumprimento do contrato;  
4.1.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto para tratar com o órgão ou entidade, sobre assuntos relacionados à 
execução do contrato;  
4.1.8. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transporte, 
alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de 
ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no 



 

 
 

desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos;  
4.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço, por 
tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 
exercício das atividades;  
4.1.10. Comunicar de imediato ao órgão toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários;  
4.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;  
4.1.12. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização do contratante;  
4.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habil itação e qualificação exigidas na licitação;  
4.1.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e expressa 
anuência do contratante;  
4.1.15. Organizar-se técnica e administrativamente, seguindo o Modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library), um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação 
e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação de modo a cumprir com eficiência o objeto 
deste edital;  
4.1.16. A prestar serviços de prevenção e manutenção de informática para o Conselho Regional de 
Fonoaudiologia - 2ª Região;  
4.1.17. Prestar os serviços, objeto deste contrato, utilizando-se apenas de profissionais devidamente 
qualificados para o serviço prestado;  
4.1.18. A substituir qualquer funcionário ou preposto envolvido com a prestação de serviço, objeto 
deste contrato, desde que considerado inadequado para a realização de tais serviços;  
4.1.19. A responder pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer natureza para com 
seus funcionários, notadamente os referentes às leis trabalhistas e previdenciárias, ficando desta forma, 
expressamente excluída a responsabilidade da contratante;  
4.1.20. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações 
Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público;  
4.1.21. Permitir e facilitar ao contratante o acompanhamento e verificação dos serviços em realização, 
o que não isentará a contratada de suas responsabilidades;  
4.1.22. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos serviços de que foi encarregada, inclusive por 
sua exequibilidade, bem como responder pelos danos que venha, direta ou indiretamente, causar à 
contratante ou a terceiros;  
4.1.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habil itação e qualificação exigidas na licitação;  
4.1.24. Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos provocados à contratante por seus funcionários e 
quaisquer pessoas sob sua responsabilidade ou quaisquer terceiros, podendo a contratante exigir 
imediatamente ressarcimento dos prejuízos e danos provocados;  
4.1.25. Responsabilizar-se por danos e atos ilícitos praticados por quaisquer de seus funcionários, no 
exercício de suas funções, após comprovação inequívoca da autoria;  
4.1.26. Atender às solicitações da contratante para fornecer informações sobre o andamento dos 
serviços executados;  
4.1.27. Assumir todos os ônus perante a contratante e perante terceiros, oriundos de multas 
administrativas, trabalhistas, demandas fundiárias, previdenciárias, fiscais, de condenações 
decorrentes de reclamatórias trabalhistas, bem como, ações judiciais de qualquer natureza, salvo se 
houver comprovado culpa exclusiva da contratante;  
4.1.28. Permitir o acompanhamento dos serviços que serão executados, em qualquer de suas fases, por 
preposto do contratante, sem prévia comunicação;  



 

 
 

4.1.29. Fornecer o serviço, conforme especificado no Edital, sempre da melhor qualidade, bem como 
confiar a execução dos trabalhos a pessoal habilitado, observando as normas técnicas mais consagradas 
à melhor execução dos mesmos;  
4.1.30. Indenizar a contratante, quando ocorrer qualquer prejuízo comprovado, resultante de má 
prestação dos serviços;  
4.1.31. Registrar todos os chamados e solicitações no sistema de gerenciamento de atendimento, para 
acompanhamento e controle de problemas e estatísticas de atendimento;  
4.1.32. Na proposta deverão estar incluídos os custos para todos os serviços licitados;  
4.1.33. A contratada assume o compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas as informações 
fornecidas ou constantes de arquivo de dados cadastrais e demais documentos, fornecidos pelo CRFa 2ª Região e, 
obriga-se, também, a tratar e a descartar os dados em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD, bem como, a se sujeitar a auditoria, sempre que solicitada, pela contratante. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE 
 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, caberá ao 
Contratante:  
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93;  
5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência;  
5.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;  
5.1.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados;  
5.1.5. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção;  
5.1.6. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa;  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
6.1. O presente contrato de prestação de serviços por tempo determinado terá vigência de .......... de .......... de 2022  a 
.......... de .......... de 2023, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
8.1. O adjudicatário terá até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato para apresentar 
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será l iberada de 
acordo com as condições previstas neste documento, conforme disposto no artigo 56 da Lei nº 8.666, 
de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais; 
8.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 
mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual; 
8.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
8.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 
8.3.2. Prejuízos causados ao CRFa 2ª Região ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
8.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 



 

 
 

8.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
Contratada. 
8.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições; 
8.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados 
da data em que for notificada; 
8.6. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
8.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
8.6.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 
8.6.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Contratante; 
8.7. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, não 
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Contratante; 
8.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
neste item; 
8.9. Será considerada extinta a garantia: 
8.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
8.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 
ocorrência de sinistros. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos serviços, anotando em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que 
for necessário à regularização de falhas observadas. 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, nos termos do 
artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando 
o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
10.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a quantia de _________________ por mês, mediante a apresentação 
da nota fiscal. 

10.2. O pagamento dos serviços será efetuado mediante depósito em conta corrente no Banco _____________, agência 
____________ e conta corrente nº _____________. 
10.3. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO no dia __ de todo o mês, desde que o 
CONTRATADO apresente em até 07 (sete) dias antes a respectiva Fatura/Recibo dos serviços prestados, desde que o 
objeto contratado esteja sendo efetivamente realizado, de acordo com o cronograma determinado no presente termo 
contratual;  

10.4. A Fatura deve ser encaminhada ao CONTRATANTE, em até 07 (sete) dias antes da data de vencimento; 
10.5. De acordo com o artigo 64 da Lei no 9430/1996, os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da 



 

 
 

administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à 
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para 
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP;  
10.6. A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do Contrato, pois, caso haja divergência, impossibilitará sua liquidação e 
pagamento;  
10.7. Ocorrendo erro(s) na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida ao(à) CONTRATADO(A) para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal;  
10.8. Não serão aceitas cobranças de títulos negociados com terceiros, inclusive “Factoring”;  
10.9. Nenhum pagamento será efetuado ao(à) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária;  
10.10. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE nos seguintes casos:  
10.10.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar o CONTRATANTE;  
10.10.2. Inadimplência de obrigações assumidas pelo(a) CONTRATADO(A) para com o CONTRATANTE, por conta de 
erros ou vícios na Nota Fiscal;  

10.11. É vedada a antecipação de pagamentos sem a entrega do objeto;  

10.12. Dados para a emissão de Nota Fiscal:  
             Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2a Região - CNPJ: 56.319.882/0001-07 - Inscrição Estadual: Isento –  
             Rua Dr. Samuel Porto, 351, conj. 101 - São Paulo/SP 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 
 
11.1. No caso de necessidade de viagem do(a) CONTRATADO(A) para a realização das atividades descritas no presente 
contrato fora da sede, as despesas extraordinárias, desde que devidamente autorizado pelo CONTRATANTE, com 
passagens, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade deste último. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE 
 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, durante a vigência do contrato. No caso das partes concordarem em aditar o 
presente contrato, o valor será reajustado pelo IGPM ou outro indexador que venha a substituir este. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, O CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO as 
seguintes sanções: 
13.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 
faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
13.1.2. Multa de:  
a) 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução 
com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
b) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 
ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
c) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
13.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Conselho Regional de 
Fonoaudiologia por prazo não superior a dois anos;  
13.3. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos; 



 

 
 

13.4. 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 a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 
13.5. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com as de multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a sociedade que: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidas do valor líquido, após a liquidação 
das obrigações tributárias, de qualquer fatura ou crédito existente no Conselho Regional de Fonoaudiologia, em favor 
do(a) CONTRATADO(A). 
13.8.1. Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
13.9. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente. 
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 
normal na unidade administrativa. 
13.13. A instauração e a instrução do Processo Administrativo de responsabilização - PAR não interfere no seguimento 
regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
13.14. Em caso de interposição de recurso pelo(a) CONTRATADO(A), o CONTRATANTTE poderá reter os valores 
referentes às multas aplicadas enquanto pendente recurso de julgamento. Após julgamento, em caso de provimento o 
valor controvertido retido será pago à recorrente e em caso de desprovimento o valor será incorporado ao patrimônio 
do Conselho Regional de Fonoaudiologia. 
13.15. Em caso de aplicação de penalidade, o(a) CONTRATADO(A) será notificado e será concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para apresentação de defesa prévia.  
13.15.1. Em caso de manutenção da penalidade imposta, o(a) CONTRATADO(A) será notificado e facultado novo prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. 
13.15.2. As razões e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas, em via original, no horário das 09h às 17h00, 
em dias úteis, na sede do CONTRATANTE. 
13.15.3. A apresentação de defesa prévia e/ou interposição de recurso poderá ser realizada através do endereço 
eletrônico info@fonosp.org.br desde que atendido o seu prazo original, e que os documentos em vias originais sejam 
protocolados em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se encerraria o prazo da defesa prévia e/ou do 
recurso. 
13.15.4. Quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material 
transmitido, e pelo seu protocolo conforme estabelecido no subitem acima. 
13.15.5. A não entrega das vias originais das razões e eventuais contrarrazões acarretará na intempestividade da 
defesa/recurso. 



 

 
 

13.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ORIENTAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1. Na execução do presente contrato é vedado ao CONTRATANTE e ao(à) CONTRATADO(A) e/ou a empregado seu, 
e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  
a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, 
ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente contrato; 
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente 
contrato, sem autorização em lei ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; ou 
e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 
(conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou 
regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente contrato. 
14.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 
que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam 
da mesma forma. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS   

 
15.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados pessoais ou sensíveis, informações, 
documentos, sejam tais informações tangíveis ou não, orais ou escritas, bem como imagens ou vídeos, armazenados 
em meio físico, mídia eletrônica ou ainda qualquer outro meio, que a ela venham ser confiados ou que venha ter acesso 
em razão do contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar 
conhecimento a quaisquer terceiros estranhos a este contrato. 
15.2. A manutenção deste sigilo perdurará por 100 (cem) anos, no mínimo, após o término dos serviços contratados, 
em observância ao artigo 31, §1º, da Lei nº 12.527/2011. 
15.3. Caso se verifique a quebra de sigilo das informações disponibilizadas pelo CRFa 2ª Região, serão aplicadas as 
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e no contrato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis contidas na Lei nº 
13.709/2018 e da comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
15.4. A CONTRATADA deverá fornecer no prazo de 15 dias úteis ao Setor de Recursos Humanos todas as informações 
relacionadas ao tratamento de dados, isto é, a todo e qualquer ato que abranja a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, 
incluindo eventuais cessões a terceiros, dos dados dos empregados da autarquia, de forma que o CONTRATANTE analise 
a adequação e a necessidade, além de outros princípios contidos na Lei nº 13.709/2018. 
15.5. Caso o CONTRATANTE ou qualquer dos seus empregados entenda que há inobservância aos princípios e diretrizes 
contidos na Lei nº 13.709/2018, determinará a readequação ou restrição dos dados dos seus empregados, no prazo de 
05 dias úteis, sob pena de aplicação das sanções contidas no presente contrato, sem prejuízo de comunicação à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
15.6. A CONTRATADA será responsável, seja a título de dolo ou culpa, por qualquer vazamento dos dados dos 
empregados da autarquia a que der causa, nos termos da Lei nº 13.709/2018 e do Código Civil. 
15.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Setor de Recursos Humanos, no ato da assinatura deste contrato, as 
informações e o contato dos CONTROLADOR, OPERADOR E ENCARREGADO DE DADOS, para fins de eventuais 
adequações aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, a pedido do CONTRATANTE. 



 

 
 

15.8. Toda e qualquer adequação deverá ser atendida no prazo de 05 dias úteis, sob pena de aplicação das sanções 
contidas neste contrato, sem prejuízo de outras previstas na Lei nº 13.709/2018, além da comunicação à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16. DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Informática. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO  

 

17.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido amigavelmente pelo CONTRATANTE, por conveniência e 
oportunidade, em qualquer momento, sem prejuízo de que a outra parte seja avisada previamente por escrito no prazo 
de 30 (trinta) dias, e o(a) CONTRATADO(A) deverá ser remunerado proporcionalmente à quantidade de dias em que 
prestou os serviços objeto deste contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

 

18.1. O CONTRATANTE, publicará, no Diário Oficial da União, o extrato do presente contrato, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, da data do presente termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1  Fica eleito o foro da subseção judiciária de São Paulo (Justiça Federal), como único e competente para processar 
qualquer questão oriunda deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
um só e único fim, juntamente com as testemunhas presentes ao ato. 

 
São Paulo, __ de ___ de 2022. 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP 
Presidente 

CONTRATANTE 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO/SP 
Diretora Tesoureira 

CONTRATANTE 
 

 
 

CONTRATADO(A) 
 


