MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018
PROCESSO Nº 25000.481123/2017-17

O Ministério da Saúde, doravante denominado contratante, neste ato representado
pela Comissão Especial de Licitação - CEL, designada pela Portaria nº 301 de 05/03/2018,
da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da
União (DOU), de 07/03/2018, torna público, para ciência dos interessados, que efetuará
licitação, na modalidade de concorrência, do tipo melhor técnica, para a contratação de
empresa prestadora de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de
soluções de comunicação digital, a serem realizados na forma de execução indireta, sob o
regime de empreitada por preço unitário.
Os envelopes com os Documentos de Habilitação serão recebidos e abertos às 10h00
min. (horário de Brasília) do dia 21/05/2018, ou, se não houver expediente nessa data, no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, no endereço: Esplanadas dos Ministérios,
Bloco G, Edifício sede, Auditório Emílio Ribas, Térreo do Ministério da Saúde. CEP:
70058-900.
As Propostas Técnicas e de Preços serão recebidas na mesma data, local e horário
mencionados e abertas em datas, locais e horários a serem designados pela Comissão
Especial de Licitação - CEL.
Esta concorrência será realizada com base na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, na Instrução
Normativa SLTI/MP nº 05, de 26.05.2017, e nas disposições deste Edital.
1.

OBJETO

1.1
O objeto da presente concorrência é a contratação de empresa prestadora de serviços
de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital,
conforme especificações constantes do Projeto Básico, Anexos e Apêndices deste Edital.
2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1
Poderão participar desta concorrência empresas especializadas na prestação de
serviços de comunicação, cumulativamente:
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a) estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste
Edital, Projeto Básico, Anexos e Apêndices;
b) que estejam devidamente cadastradas e com situação regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou que apresentem a
documentação relacionada no subitem 4.3 deste Edital.
2.2
Não poderão participar desta concorrência as empresas especializadas na prestação
de serviços de comunicação:
a) cuja falência tenha sido decretada ou que estiverem em concurso de credores, em
processo de recuperação extrajudicial ou judicial, ou em processo de liquidação,
dissolução, cisão, fusão ou incorporação;
b) que por qualquer motivo tenham sido consideradas inidôneas por qualquer órgão
da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou
punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) inadimplentes em obrigações assumidas com o Ministério da Saúde;
d) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
e) estrangeiras que não funcionem no país.
2.3

Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência com mais de uma proposta.

2.4
A participação na presente concorrência implica, tacitamente, para a licitante: a
confirmação de que recebeu da Comissão Especial de Licitação - CEL. Envelope
padronizado previsto no subitem 3.1.2.1.1 deste Edital e as informações necessárias ao
cumprimento desta concorrência; a aceitação plena e irrevogável de todos os termos,
cláusulas e condições constantes deste Edital, de seus Anexos e Apêndices; a observância
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos e materiais apresentados em qualquer fase
do processo.
2.5
As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação dos Documentos
de Habilitação e das Propostas Técnicas e de Preços exigidos nesta concorrência, ressaltado
que o Ministério da Saúde não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

3.

ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1
Os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnicas e de Preços deverão ser
entregues à CEL em cinco envelopes distintos e separados.
3.1.1 Os Documentos de Habilitação deverão estar acondicionados no Envelope nº 1, que
deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:
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Ministério da Saúde
Concorrência nº 01/2018
Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação
Nome empresarial e CNPJ da licitante

3.1.2 A Proposta Técnica deverá ser entregue à CEL acondicionada nos Envelopes nº 2, nº
3 e nº 4.
3.1.2.1 No Envelope nº 2 deverá estar acondiciona do Plano de Comunicação Digital – Via
Não Identificada.
3.1.2.1.1
Só será aceito o Plano de Comunicação Digital – Via Não Identificada que
estiver acondicionada no envelope padronizado fornecido, obrigatoriamente, pelo
Ministério da Saúde. Esse envelope só será entregue à licitante que o solicite formalmente
e deverá ser retirado pela interessada de segunda a sexta-feira no horário: 08:00h às 12:00h
e das 14:00h às 18:00h, no seguinte endereço: Esplanadas dos Ministérios, Edifício Anexo
do Ministério da Saúde, Bloco G, 3º Andar, Ala ‘A’, Sala 317, na Divisão de Procedimentos
Licitatórios – DIPLI/CGMAP – A partir do dia 14/05/2018.
3.1.2.1.2
O Envelope nº 2 deverá estar sem fechamento e sem rubrica. Para preservar
– até a abertura do Envelope nº 3 – o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicação
Digital, o Envelope nº 2 não poderá:
a)

ter nenhuma identificação;

b)
apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a
identificação da licitante;
c) estar danificado ou deformado pelos documentos e materiais nele
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante.
3.1.2.2 No Envelope nº 3 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Digital – Via
Identificada. O Envelope deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação:

Ministério da Saúde
Concorrência nº 01/2018
Envelope nº 3 - Proposta Técnica: Plano de
Comunicação Digital – Via Identificada
Nome empresarial e CNPJ da licitante

-3-

3.1.3 No Envelope nº 4 deverão estar acondicionadas a Experiência da Empresa e a
Capacidade de Atendimento. O Envelope deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a
seguinte identificação:

Ministério da Saúde
Concorrência nº 01/2018
Envelope nº 4 - Proposta Técnica: Experiência
da Empresa e Capacidade de Atendimento
Nome empresarial e CNPJ da licitante

3.1.4 No Envelope nº 5 deverá estar acondicionada a Proposta de Preços. O Envelope
deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:

Ministério da Saúde
Concorrência nº 01/2018
Envelope nº 5 - Proposta de Preços
Nome empresarial e CNPJ da licitante

3.1.5 Os Envelopes nº 1, nº 3, nº 4 e nº 5, deverão ser providenciados pela licitante e
poderão ser constituídos de embalagens adequadas às características de seus conteúdos,
desde que invioláveis, quanto às informações de que tratam, até suas aberturas;
3.2

CREDENCIAMENTO

3.2.1 No ato da entrega dos envelopes com os Documentos de Habilitação e as Propostas
Técnica e de Preços, o representante da licitante apresentará à CEL o documento que o
credencia a participar deste certame, juntamente com seu documento de identidade de fé
pública.
3.2.1.1 Os documentos mencionados no subitem 3.2.1 deverão ser apresentados fora dos
envelopes que contêm as Propostas ou os Documentos de Habilitação e comporão os autos
do processo licitatório.
3.2.2 Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio
ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato
que estabelece a prova de representação da empresa onde conste o nome do sócio e os
poderes para representá-la, ou cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, em ambos
os casos, autenticada em cartório ou apresentada junto com o documento original, para
permitir que a CEL ateste sua autenticidade.
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3.2.3
Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o
credenciamento será feito por intermédio de procuração, mediante instrumento público ou
particular, no mínimo com os poderes constantes do modelo que constitui o Anexo II. Na
hipótese de representação por intermédio de procuração, deverá ser juntada cópia
autenticada em cartório do ato que estabelece a prova de representação da empresa em que
constem os nomes dos sócios ou dirigentes com poderes para a constituição de mandatários.
3.2.4 A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante de
participar da licitação, mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o
procedimento licitatório.
3.3
A documentação apresentada na primeira sessão de recebimento dos
envelopes com os Documentos de Habilitação e as Propostas credencia o representante a
participar das demais sessões. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo
licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento.
4.
ENTREGA, FORMA DE APRESENTAÇÃO, ELABORAÇÃO, ANÁLISE E
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 1)
4.1

ENTREGA

4.1.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues no dia, hora e local previstos
no preâmbulo.
4.2.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

4.2.1 Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas rubricadas por
representante legal da licitante e ser apresentados:
I - em original; ou
II - sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial; ou
III - em cópia autenticada por cartório competente; ou
IV - em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência
pela CEL, no ato da abertura dos envelopes com os Documentos de Habilitação.
4.2.2 Os Documentos de Habilitação, deverão ser acondicionados em caderno específico,
com suas páginas numeradas sequencialmente, na ordem em que figuram neste Edital.
4.2.3 Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da CEL.
4.3.

ELABORAÇÃO

4.3.1 Para se habilitar, a licitante deverá elaborar a documentação na forma completa,
prevista nos subitens 4.3.1.1 a 4.3.1.5, observado o disposto nos subitens 4.3.2 e 4.3.3, ou,
se cadastrada no SICAF, na forma simplificada, conforme subitens 4.3.4 a 4.3.4.2.
4.3.1.1 Habilitação Jurídica
a)

cédula de identidade dos responsáveis legais da licitante;

b)

registro comercial, em caso de empresa individual;
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c)
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de
sociedades comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedades por ações;
c1) os documentos mencionados na alínea ‘c’ deverão estar acompanhados de suas
alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto
desta concorrência;
d)
inscrição do ato constitutivo em cartório de Registros de Pessoas Jurídicas,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
4.3.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;

b)
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
exigível, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta concorrência;
c)
certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em vigor na data
de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas;
d)
certidões negativas de débitos ou de não contribuinte expedidas por órgãos
das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município em quer estiver localizada a
sede da licitante;
e)
certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, em vigor na data de apresentação dos Documentos de Habilitação e
das Propostas;
f)
certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) que comprove a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
4.3.1.3 Qualificação Técnica:
a) Declaração(ões), expedida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, que ateste(m) que a licitante prestou à(s) declarante(s) serviços compatíveis
com o objeto desta concorrência.
4.3.1.4 Qualificação Econômico-Financeira
a)
certidão Negativa de falência e de recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede fiscal da pessoa jurídica, dentro do prazo de
validade;
a1) caso não conste prazo de validade, será aceita a certidão emitida em até 90
(noventa) dias corridos antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação
e das Propostas;
a2) no caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas
as certidões de cada distribuidor.
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b)
balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na
forma da lei (até 30 de junho são aceitas demonstrações contábeis do penúltimo
exercício encerrado), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
dos Documentos de Habilitação e das Propostas;
b2)
O balanço patrimonial deverá estar assinado pelo responsável legal da
empresa e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser
apresentado o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo responsável legal
da empresa e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b4) O balanço patrimonial deverá estar registrado na Junta Comercial ou no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o tipo de empresa licitante e apresentado de
acordo com os incisos de I a III, ou no Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED, apresentado conforme inciso IV:
I.

Sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no órgão de
Registro do Comércio da sede ou do domicílio da licitante, acompanhado de cópia
do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art.
5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/1969);

II. Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas
regidas pela Lei nº 6.404/1976: registrado ou autenticado no órgão de Registro do
Comércio da sede ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em
Jornal de grande circulação ou fotocópia registrada ou autenticada no órgão
competente de Registro do Comércio da sede ou domicílio da licitante;
III. Sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local
de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária,
deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades empresárias, inclusive
quanto ao registro no órgão competente de Registro do Comércio da sede ou
domicílio da licitante;
IV.

Para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema:
i.

Termo de autenticação com a identificação do autenticador;

ii.

Balanço patrimonial;

iii.

Termo de abertura e encerramento;

iv.

Requerimento de autenticação de Livro Digital;

v.

Recibo de entrega de Livro Digital.
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4.3.1.4.1 As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano deverão
apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a assinatura do sócio-gerente e do
responsável por sua contabilidade, Contador ou outro profissional equivalente, e a indicação
do nome deste e do seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade ou
equivalente, devidamente registrado ou autenticado no órgão de Registro do Comércio da
sede ou do domicílio da licitante:
a) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação;
b) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação.
4.3.1.4.2 A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da
avaliação, conforme o caso:
a) os índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, terão de ser maiores
que um (>1):
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = ------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = ---------------------------------Passivo Circulante
b) o índice de Solvência, obtido conforme fórmula a seguir, terá de ser maior ou
igual a um (> ou = a 1):
Ativo Total
S = ---------------------------------Passivo Exigível Total
4.3.1.4.3 Os índices de que tratam as alíneas ‘a’ e ‘b’ do subitem 4.3.1.4.2 serão calculados
pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, Contador ou outro
profissional equivalente, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do seu número
de registro no Conselho Regional de Contabilidade ou equivalente.
4.3.1.4.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), no cálculo de
quaisquer dos índices referidos na alínea ‘a’, ou menor que 1 (um), no cálculo do índice
referido na alínea ‘b’, todos do subitem 4.3.1.4.2, para ser considerada habilitada no quesito
Qualificação Econômico-Financeira deverá incluir no Envelope nº 1 comprovante de que
possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor da contratação.
4.3.1.5 A licitante também deverá incluir no Envelope nº 1 declarações elaboradas conforme
os modelos a seguir:
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a) Declaração sobre trabalho do menor, na forma do disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição:

DECLARAÇÃO
Referente Concorrência..........
.........................., inscrita no CNPJ sob o nº .........., por intermédio de seu
representante legal ................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº..........., inscrito(a) no CPF sob o nº............, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
(se for o caso acrescentar texto a seguir)Ressalva: emprega menor, a partir de
14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.
Local e data
_________________________________________________________
(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com
identificação completa)
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2/2009:
Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Concorrência .........
(Identificação completa do representante da licitante), como
representante devidamente constituído da (Identificação completa da
licitante) doravante denominada licitante, para fins do disposto no item
(completar) do Edital da Concorrência nº ......, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar dessa Concorrência foi
elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato dessa Concorrência, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar dessa
Concorrência não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato dessa Concorrência, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
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c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir
na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato dessa
Concorrência quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar dessa
Concorrência não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato dessa Concorrência antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar dessa
Concorrência não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do/a
(órgão/entidade responsável pela licitação) antes da abertura oficial
das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e
que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
Local e data
_________________________________________________________
(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com
identificação completa)
4.3.2 Os documentos deverão estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os
documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.
4.3.3 O Certificado de Registro Cadastral a que se refere o art. 34 da Lei nº 8.666/1993,
expedido por órgão da Administração Pública Federal, dentro do seu prazo de validade e
compatível com o objeto desta concorrência, substitui os documentos relacionados no
subitem 4.3.1.1 e nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do subitem 4.3.1.2. Nesse caso, a licitante se obriga a
declarar a existência de fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, se e quando
ocorrerem.
4.3.4 A licitante que estiver cadastrada e com a documentação regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, apenas deverá apresentar:
a) Documentos de Habilitação Jurídica, previstos no subitem 4.3.1.1;
b) Documento(s) de Qualificação Técnica, previsto(s) no subitem 4.3.1.3;
c) Comprovação de que possui patrimônio líquido mínimo, no valor estabelecido
no subitem 4.3.1.4.4, se qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral
e Liquidez Corrente – a serem apurados por intermédio da consulta on-line a que
se refere o subitem 4.4.2 – apresentar resultado igual ou menor que 1 (um);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e) Declarações firmadas conforme os modelos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do
subitem 4.3.1.5.
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4.3.4.1 Se as informações referentes ao patrimônio líquido e aos índices mencionados na
alínea ‘c’ do subitem 4.3.4 não estiverem disponíveis no SICAF, a licitante deverá
comprová-los mediante a apresentação, no Envelope nº 1, dos documentos de que trata a
alínea ‘b’ do subitem 4.3.1.4 ou, se for o caso, o subitem 4.3.1.4.1.
4.3.4.2 À licitante cadastrada fica facultada a apresentação, dentro do Envelope nº 1, dos
documentos destinados a substituir os eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes
da declaração impressa do SICAF.
4.4

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.4.1 A CPL examinará os Documentos de Habilitação e julgará habilitadas as licitantes
que atenderem integralmente os requisitos de habilitação exigidos neste instrumento
convocatório.
4.4.2 A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos, ou mediante a análise da documentação apresentada pelas licitantes não
cadastradas no referido sistema.
4.4.2.1 A situação das licitantes que optaram por efetuar sua habilitação conforme previsto
no subitem 4.3.4 será verificada por meio de consulta on-line ao:
I - SICAF, que será impressa sob forma de Declaração e instruirá o processo, nos
termos da Lei nº 8.666/1993;
II - site do Tribunal Superior do Trabalho, para verificação da regularidade
trabalhista.
4.4.2.1.1 Será inabilitada a licitante:
a) em cuja Declaração de Situação conste qualquer documento obrigatório com
prazo de validade vencido e que não apresente tais documentos atualizados em
conjunto com os Documentos de Habilitação exigidos neste Edital e em seus
Anexos e Apêndices;
b) cujo cadastramento esteja suspenso ou inativo;
c) que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento
solicitado ou apresentá-lo com vícios ou defeitos, bem como não atender as
condições para habilitação previstas neste Edital e em seus Anexos e Apêndices;
d) que não reste comprovada a regularidade trabalhista por meio da consulta
prevista no inciso II do subitem 4.4.2.1.
4.4.3 Se nenhuma licitante restar habilitada, o Ministério da Saúde reabrirá a fase de
Habilitação, com nova convocação de todas as licitantes para apresentar os respectivos
Documentos, no prazo de 8 (oito) dias úteis.
5.

PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

5.1

O processamento da licitação dar-se-á em 3 (três) fases, quais sejam:
1ª Fase - Habilitação: corresponderá à verificação e à comprovação da regularidade
da situação das licitantes, conforme disposto no subitem 4.3.1 deste Edital;
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2ª Fase - Classificação das Propostas Técnicas: corresponderá à verificação, análise
e julgamento dos documentos e materiais apresentados nos Envelopes nº 2 e nº 4 das
licitantes habilitadas e ao cotejo entre os Envelopes nº 2 e nº 3 para identificação dos
autores das Propostas Técnicas.
3ª Fase - Análise e Julgamento das Propostas de Preços e Apuração da Licitante
Vencedora: corresponderá à verificação, análise e julgamento dos documentos
apresentados no Envelope nº 5 das licitantes classificadas na 2ª Fase e à apuração final
da licitação.
5.2
Iniciados os trabalhos pela CEL, não serão admitidas quaisquer retificações ou
modificações nos documentos e materiais apresentados.
5.3

As fases do certame contarão com:
a) Comissão Especial de Licitação - CEL, para administrar o processo, do início à
homologação;
b) Subcomissão Técnica, a ser composta por pessoas com formação acadêmica ou
experiência profissional em áreas conexas ao objeto desta concorrência, indicados
pela contratante, servidores seus ou de outros órgãos ou entidades do Poder
Executivo federal, para cuidar do julgamento das Propostas Técnicas.

5.3.1
A CEL e a Subcomissão Técnica cuidarão para que a interpretação e aplicação
das regras estabelecidas neste Edital e em seus Anexos e Apêndices busquem o atingimento
das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou
desarrazoados, que não contribuam para assegurar a contratação da proposta mais vantajosa
e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3º, caput,
da Lei 8.666/1993.
5.3.2 A escolha dos membros da Subcomissão, e seus respectivos suplentes, dar-se-á por
sorteio, em sessão pública, entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, o dobro do
número dos integrantes previstos para a composição da Subcomissão Técnica, todos
previamente cadastrados pelo Ministério da Saúde.
5.3.2.1 A relação dos nomes referidos no subitem 5.3.2 será publicada pela Comissão
Especial de Licitação - CEL no Diário Oficial da União, em prazo não inferior a 5 (cinco)
dias da data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteio.
5.3.3 O sorteio será processado pela Comissão Especial de Licitação - CEL de modo a
garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão Técnica, e respectivo suplente para cada
membro sorteado.
5.3.4 Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer
interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação à que se refere o subitem 5.3.2,
mediante a apresentação à Comissão Especial de Licitação - CEL de justificativa para a
exclusão.
5.3.5 Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na
Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade
competente.
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5.3.6 A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão
fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a
publicação de nova lista, sem o(s) nome(s) impugnado(s), respeitadas as disposições acima.
5.3.6.1
Será necessário publicar nova relação se o número de membros mantidos depois
da impugnação restar inferior ao mínimo exigido no subitem 5.3.2.
5.3.6.2
Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação
anteriormente publicada.
5.3.7 A sessão pública para o sorteio será realizada após a decisão motivada da
impugnação, em data previamente designada, garantidos o cumprimento do prazo mínimo
previsto no subitem 5.3.2.1 e a possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer
interessado.
5.3.8 Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de
recebimento e abertura dos envelopes com as Propostas Técnica.
5.4
Os representantes das licitantes presentesnas sessões públicas poderão nomear
comissão constituída de alguns entre eles para rubricar os documentos e materiais, decisão
que constará da respectiva ata.
5.5
A CEL poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em
função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas legais aplicáveis.
5.6
A primeira etapa da primeira sessão pública será efetuada no local, dia e hora
previstos no preâmbulo deste Edital e terá basicamente a seguinte pauta:
a) identificar os representantes das licitantes, por meio dos documentos exigidos no
subitem 3.3 deste Edital;
b) receberos Envelopes nº 1, nº 2, nº 3, nº 4 e nº 5;
c) conferir se esses envelopes estão em conformidade com as disposições deste Edital,
de seus Apêndices e Anexos;
d) abrir os Envelopes nº 1.
5.7
O Envelope nº 2, com a via não identificad do Plano de Comunicação Digital, só será
recebido pela CEL se:
a)

não estiver identificado;

b)
não apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a
identificação da licitante antes da abertura do Envelope nº 3;
c)
não estiver danificado ou deformado pelos documentos e materiais nele
acondicionados, de modo a possibilitar a identificação da licitante antes da abertura
do Envelope nº 3.
5.7.1 Ante a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do
subitem anterior, a CEL substituirá o envelope nº 2 por identico ao previsto no subitem
3.1.2.1.1.
5.8
Se o exame da documentação do Envelope nº 1 não puder ser feito no mesmo dia, a
CEL marcará nova data e dará conhecimento a todas as licitantes.
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5.9
Em ato contínuo, se a CEL puder apreciar de imediato os Documentos de Habilitação,
terá início a segunda etapa da sessão, com a seguinte pauta básica:
a) examinar a documentação e decidir sobre a habilitação das licitantes, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Edital;
b) informar às licitantes o resultado do julgamento e anunciar as empresas
habilitadas;
c) colocar à disposição das licitantesou de comissão que as represente, para exame e
rubrica, a documentação anteriormente examinada pela CEL;
d) indagar das licitantes se desejam registrar em ata da sessão alguma ocorrência
relativamente à documentação ;
e) dar início à segunda fase da licitação, se houver desistência expressa de todas as
licitantes do direito de recorrer, em relação à habilitação. Caso contrário, será aberto
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, contado da publicação
do resultado de julgamento no Diário Oficial da União, ou do dia da lavratura da ata,
se todas as licitantes estiverem presentes, e informados o local e a data da próxima
sessão pública;
f) rubricar no fecho, sem abri-los, os Envelopes nº 3 e nº5, que permanecerão
fechados sob a guarda e responsabilidade da CEL, e separá-los dos Envelopes nº 2 e
nº 4;
g) retirar e rubricar o conteúdo dos Envelopes nº 2;
h) abrir os Envelopes nº 4 e rubricar seu conteúdo;
i) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os
documentos e materiais que constituem os Envelopes nº 2 e nº 4;
j) informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão, na forma do
subitem 7.1 deste Edital.
5.10 Por ocasião da consulta ao SICAF serão impressas as declarações de Situação do
Fornecedor das licitantes cadastradas, que serão assinadas pelos membros da CEL e pelos
representantes das licitantes, ou por comissão por eles nomeada, as quais serão juntadas aos
demais documentos apresentados pela respectiva licitante.
5.11 A CEL, antes do procedimento previsto na alínea ‘g’ do subitem 5.9, adotará medidas
para evitar que seus membros ou representantes das licitantes possam, ainda que
acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano de Comunicação Digital.
5.12 Se, ao examinar e ou rubricar os conteúdos dos Envelopes nº 2 e nº 4, a CEL ou os
representantes das licitantes constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente,
a identificação da autoria do Plano de Comunicação Digital, a CEL desclassificará a licitante
e ficará de posse de todos os seus envelopes até que expire o prazo para recursos relativos a
essa fase.
5.13 A CEL não lançará nenhum código, sinal ou marca nos Envelopes nº 2 nem nos
documentos e materiais que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação
Digital, à exceção das rubricas mencionadas na alínea ‘g’ do subitem 5.9 acima.
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5.14 Se os Documentos de Habilitação não forem examinados e julgados na primeira
sessão pública:
a) os Envelopes nº 2, sem fechamento, serão acondicionados em malotes, fechados, e
seus fechos serão rubricados pelos membros da CEL e pelos representantes das
licitantes, ou por comissão por eles nomeada, e permanecerão fechados sob a guarda
e responsabilidade da CEL;
b) os Envelopes nº 3 nº 4 e nº 5 serão rubricados em seus fechos pelos membros da
CEL e pelos representantes das licitantes, ou por comissão por eles nomeada, e
permanecerão fechados sob a guarda e responsabilidade da CEL.
5.14.1 O resultado da habilitação será publicado no Diário Oficial da União, juntamente
com data, hora e local da sessão de abertura dos Envelopes n° 2 e nº 4.
5.15 Não havendo interposição de recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda,
tendo sido julgados os recursos interpostos, será realizadaa sessão mencionada no subitem
anterior, em que serão adotados basicamente os seguintes procedimentos:
a) identificaçãodos representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na
lista de presença;
b) retirada dos Envelopes nº 2 dos malote em que se encontravam;
c) retirada dos documentos e materiaisdos Envelopesn° 2, os quais serão rubricados
pelos membros da CEL e pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão
por eles nomeada;
d) aberturados Envelopes nº 4, cujos documentos e materiais serão rubricados pelos
membros da CEL e pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão por
eles nomeada.
5.15.1 Abertos os Envelopes nº 2 e nº 4, não cabe desclassificar licitantes por motivo
relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento, bem como não poderão as licitantes desistir de suas Propostas, a não ser por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela CEL.
5.15.2 Se as licitantes estiverem expressamente de acordo com as decisões tomadas pela
CEL na sessão prevista no subitem 5.15, os procedimentos de licitação terão continuidade
em conformidade com o previsto no subitem 5.15.3e seguintes. Caso contrário, a Comissão
divulgará Ata Circunstanciada da referida sessão na forma do subitem 7.1 deste Edital,
abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos.
5.15.3 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo
sido julgados os recursos interpostos, serão adotados os seguintes procedimentos:
a) encaminhamento pela CEL, à Subcomissão Técnica, dos Envelopes nº 2, com as
vias não identificadas do Plano de Comunicação Digital;
b) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, das vias não
identificadas do Plano de Comunicação Digital;
c) elaboração, pela Subcomissão Técnica, de ata de julgamento das Propostas
referentes ao Plano de Comunicação Digital, de planilha com as pontuações e de
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justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso e
encaminhamento desses documentos à CEL, juntamente com os documentos e
materiais das Propostas;
d) somente após a finalização dos procedimentos estabelecidos na alínea anterior
ocorrerá o encaminhamento pela CEL, à Subcomissão Técnica, dos Envelopes nº 4,
com a Experiência da Empresa e a Capacidade de Atendimento;
e) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Experiência
da Empresa e da Capacidade de Atendimento;
f) elaboração, pela Subcomissão Técnica, de ata de julgamento da Experiência da
Empresa e da Capacidade de Atendimento, de planilha com as pontuações e de
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso e
encaminhamento desses documentos à CEL, juntamente com os documentos e
materiais das Propostas.
5.15.4 As planilhas previstas nas alíneas ‘c’ e ‘f’ do subitem precedente conterão,
respectivamente, as pontuações de cada membro:
a) para cada subquesito do Plano de Comunicação Digital;
b) para o quesito Experiência da Empresa e para cada subquesito da Capacidade de
Atendimento de cada licitante.
5.15.5 Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com base nas alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do
subitem 6.5 do Apêndice II, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a cada quesito ou
subquesito da Proposta, conforme as regras previstas neste Edital, no Projeto Básico, em
seus Apêndices e Anexos, e lançará sua pontuação em planilhas que ficarão acondicionadas
em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que
expire o prazo para recursos relativos a essa fase.
5.15.5.1 O disposto no subitem precedente não se aplica ao caso da alínea ‘a’ do subitem 6.5
do Apêndice II, em que o descumprimento de alguma das referidas regras resulte na
identificação da licitante antes da abertura dos Envelopes nº 3.
5.16
Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Envelopes nº 2 e
nº 4), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela
Subcomissão Técnica, a CEL convocará as licitantes, na forma do subitem 7.1 deste Edital,
para participar de sessão pública, com a seguinte pauta básica:
a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na
lista de presença;
b) abrir os Envelopes nº 3;
c) cotejar as vias não identificadas (Envelope nº 2) com as vias identificadas
(Envelope nº 3) do Plano de Comunicação Digital, para identificação de sua autoria;
d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada
Proposta Técnica;
e) proclamar o resultado do julgamento das Propostas Técnicas;
f) executar o sorteio previsto no subitem 6.6.2 do Apêndice II, se for o caso.
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5.17
Conhecido o resultado de julgamento das Propostas Técnicas, se houver
desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, será dado início à terceira
fase da licitação. Caso contrário, será aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
interposição de recursos, contado da publicação do resultado de julgamento no Diário Oficial
da União, ou do dia da lavratura da ata da sessão prevista no subitem precedente se todas as
licitantes estiverem presentes, e informada a data e local da próxima sessão pública.
5.18
Não havendo interposição de recurso ou tendo sido julgados os recursos
interpostos, serão marcados data, hora e local da sessão pública para apreciação das
Propostas de Preços com a seguinte pauta básica:
a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na
lista de presença;
b) abrir os Envelopesnº 5, cujos documentos serão rubricados pelos membros da CEL
e pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão por eles nomeada;
c) examinar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências fixadas neste Edital para
a elaboração das Propostas de Preços e julgá-las, de acordo com os critérios
estabelecidos no Apêndice III do Projeto Básico;
d) anunciar a licitante vencedora desta concorrência;
e) publicar o resultado final no Diário Oficial da União.
5.19 Por ocasião da apreciação dos Documentos de Habilitação e das Propostas às vistas
das licitantes, não será permitida a retirada de documentos do recinto da sessão pública, nem
sua reprodução direta sob qualquer forma.
6.

JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS

6.1
O julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços desta concorrência será feito
de acordo com o rito previsto na Lei nº 8.666/1993 para o tipo “melhor técnica”, observadas
as disposições do subitem 11.3 do Projeto Básico e do item 4do Apêndice IV.
6.2
Se a licitante mais bem classificada tecnicamente não tiver apresentado a proposta
de menor preço, a CEL abrirá com ela a negociação das condições, prevista no inciso II, §
1º do art. 46 da Lei nº 8.666/93, tomando-se por base, no máximo, o menor preço apresentado
entre as licitantes classificadas no julgamento técnico.
6.3
No caso de impasse na negociação será adotado, sucessivamente, procedimento
idêntico com as demais licitantes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo
para a contratação.
7.

DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS

7.1
A juízo da CEL, todas as decisões referentes a esta concorrência poderão ser
divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja publicação no Diário Oficial da
União é obrigatória:
a) nas reuniões de abertura dos envelopes (Documentos da Habilitação, Proposta
Técnica e Proposta de Preços);
b) no Diário Oficial da União;
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c) na Internet, por meio dos sítios: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, e
no portal: http://www.saude.gov.br;
d) por e-mail: dipli@saude.gov.br
8.

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade.
Qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolizado em até 5 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 12h e das 14h às 18h, por meio de e-mail eletrônico: dipli@saude.gov.br, o qual deverá
ser julgado e respondido em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §
1º do art. 113 da Lei nº 8.666/1993.
8.2
Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o
apresentar seu pedido em até 2 (dois) antes da data da abertura do envelope com os
Documentos de Habilitação e as Propostas, mediante solicitação por escrito e protocolizada
no endereço ou pelo e-mail eletrônico mencionado no subitem anterior.
8.2.1 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
8.3
Eventuais recursos referentes à presente concorrência deverão ser interpostos no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em
petição escrita dirigida à Autoridade Superior da licitação, por intermédio da CEL e
protocolizada na Coordenação-Geral de Material e Patrimônio/CGMAP, situada no Edifício
Anexo, do Ministério da Saúde, Bloco G, Ala ‘A’ 3º Anadar, Sala 317, de segunda a sextafeira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
8.4
Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
8.5
Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a CEL poderá
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter
o recurso, devidamente instruído, e respectiva(s) impugnação(ões) à Autoridade Superior da
licitação, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento.
8.6
Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante
da licitante.
8.7
Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição
de recursos ou impugnações até o seu término, vista ao processo desta concorrência, na
Coordenação-Geral de Material e Patrimônio/CGMAP, situada no Edifício Anexo, do
Ministério da Saúde, Bloco G, Ala ‘A’ 3º Anadar, Sala 317, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Divisão de
Procedimentos Licitatórios pelo telefone: (61)3315-2469.
8.8
Poder-se-á atribuir efeito suspensivo aos recursos das decisões referentes à
habilitação ou inabilitação de licitante, julgamento de propostas, ou recursos interpostos
contra decisões da CEL e da Subcomissão Técnica, desde que motivado e haja interesse para
a contratante.
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9.

AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

9.1
No interesse da contratante o objeto deste Edital poderá ser suprimido ou aumentado
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação,
facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no art.
65, §§ 1° e 2°, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
10.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

10.2 A vigência contratual poderá ser prorrogada, mediante acordo entre as partes, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
11.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

11.1 A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da convocação,
para assinar o respectivo instrumento de contrato, e o prazo de 20 (vinte) dias, contado a
partir da data de assinatura do contrato, para apresentar a garantia prevista no subitem 13.1
deste Edital.
11.1.1 Se a licitante vencedora não comparecer, no prazo estipulado no subitem anterior,
para assinar o contrato, será aplicada multa conforme estabelecido no subitem 16.1 deste
Edital e, a contratante poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições apresentadas
na proposta da licitante que deixou de assinar o contrato, ou revogar esta concorrência,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
11.2 A contratante poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que viera ser assinado,
pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei
nº 8.666/1993.
11.2.1 O contrato também poderá ser rescindido, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados o contraditório e a ampla
defesa, quando a contratada:
a) for atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam a sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao
público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais;
e) não prestar garantia suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações
contratuais;
f) der motivo à suspensão dos serviços por parte de autoridades competentes, caso
em que responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e
danos que a contratante, como consequência, venha a sofrer;
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g) deixar de comprovar sua regularidade fiscal, incluídas contribuições trabalhistas
e previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, na forma definida
no contrato;
h) vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública.
11.2.2 Fica acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não
ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela contratante e comprovadamente executadas
pela contratada, previstas no contrato.
11.2.3 Em caso de alteração das condições de habilitação jurídica da contratada, em razão
de fusão, cisão, incorporação, associação, cessão ou transferência, total ou parcial, o contrato
poderá ser ratificado e sub-rogado para a nova empresa, sem ônus para a contratante, e com
a concordância desta, com transferência de todas as obrigações assumidas,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
11.2.4 A contratante se reserva o direito de continuar ou não com a execução do contrato
com a empresa resultante da alteração social.
11.2.5 Em caso de cisão, a contratante poderá rescindir o contrato ou continuar sua
execução, em relação ao prazo restante do contrato, pela empresa que, entre as surgidas da
cisão, melhor atenda às condições inicialmente pactuadas.
11.2.6 Em qualquer das hipóteses previstas no subitem 11.2.3, a ocorrência deverá ser
formalmente comunicada à contratante, anexando-se o documento comprobatório da
alteração social, devidamente registrada. A não apresentação do comprovante em até 5
(cinco) dias úteis após o registro da alteração social poderá implicar a aplicação das sanções
previstas no contrato e na lei.
11.3
Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer
de seus empregados, prepostos ou contratados.
11.4
Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais, incluídas as trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento deste Edital e do contrato.
11.5
financeira.

É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação

11.6
É vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
Ministério da Saúde, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010.
11.7
Integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as
condições estabelecidas no Projeto Básico e em seus Apêndices, o Manual de Procedimentos
criado para o detalhamento da execução contratual, os elementos apresentados pela licitante
vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta concorrência e, quando for
o caso, a Proposta de Preços com ela negociada.
12.

RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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12.1

Constituem responsabilidades da contratante:
a) cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
b) comunicar à contratada as orientações acerca dos produtos e serviços;
c) fornecer e colocar à disposição da contratada os elementos e informações que se
fizerem necessários à execução dos produtos e serviços;
d) proporcionar condições para a boa execução dos produtos e serviços;
e) notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do contrato;
f) notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
g) efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

12.1.1 A contratante poderá, a seu juízo, avaliar o desempenho da contratada quanto ao
planejamento e à execução dos produtos e serviços contratados. Para tanto, a contratante
poderá realizar auditagem nos produtos e serviços prestados, sem ônus para a contratada,
por meio de servidores seus ou de outros integrantes do Poder Executivo federal ou por
empresas especializadas.
12.2 Constituem responsabilidades da contratada:
a) executar os produtos e serviços relacionados com o objeto do contrato de acordo
com as especificações estipuladas pela contratante;
b) executar os produtos e serviços mediante demanda da contratante e obter sua
aprovação prévia, por escrito, antes de iniciar serviço ou de assumir despesa
relacionada com o contrato;
c) tomar providências, de imediato, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos
ou interrupções de um ou mais produtos e serviços, mediante comunicação da
contratante, respeitadas suas obrigações pelos produtos e serviços prestados até a data
dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria contratada ou por seus
prepostos;
d) comprometer-se a não veicular publicidade ou informação acerca das atividades
objeto do contrato sem prévia e expressa autorização da contratante;
e) prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos desabonadores
noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;
f)
manter, por si e por seus prepostos, sob pena de responsabilidade civil, penal
e administrativa, irrestrito e total sigilo sobre:

os assuntos de interesse da contratante ou de terceiros de que tomar
conhecimento em decorrência da execução do contrato;

os produtos gerados no decorrer dos trabalhos e as informações, os
dados, os documentos e outros elementos utilizados na execução do contrato,
vedado o seu uso ou divulgação a terceiros, ainda que parcial, sem prévia e
expressa autorização da contratante.
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g) manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Edital;
h) exercer o controle de qualidade na execução dos produtos e serviços prestados,
com base no parâmetros determinados pela contratante;
i)
não manter, durante toda a vigência do contrato, nenhuma forma de prestação
de serviços de publicidade, promoção ou comunicação, com empresa concorrente ou
incompatível com os interesses da contratante, devendo, na assinatura do contrato,
apresentar declaração de inexistência de contrato vigente que possa gerar conflito de
interesses com as atividades finalísticas do Ministério da Saúde.
12.2.1 A contratada deverá assinar Termo de Compromisso relativo à confidencialidade e
sigilo, conforme modelo a ser definido pelo Ministério da Saúde, se comprometendo, por si,
seus prepostos e funcionários, a não repassar o conhecimento das informações confidenciais,
responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu
intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo
oriundo de eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

13.

GARANTIA

13.1
No prazo de até 20 (vinte) dias da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar garantia de execução contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
13.2
O descumprimento do prazo implicará multa nos termos da alínea ‘a’ do
inciso II do subitem 16.6 deste Edital.
13.3
Em se tratando de garantia prestada mediante caução em dinheiro, o depósito
deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme determina o art.
82 do Decreto nº 93.872/1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §
4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.
13.4
Os instrumentos de seguro-garantia ou fiança bancária deverão conter
expressamente cláusula de atualização financeira e cláusulas que garantam o pagamento de
indenização a terceiros e o pagamento de multas de mora e por inexecução contratual.
13.5
A garantia prestada pela contratada será liberada após o término da vigência
do contrato, mediante a certificação pelo Gestor, de que os produtos e serviços foram
executados a contento e os pagamentos devidamente liquidados.
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13.6 Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da garantia
exigida, sem justificativa aceita pela contratante, será considerada como recusa injustificada
em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisão.
13.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, inclusive indenização a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva
reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificada
pela contratante.
14.

REAJUSTE

14.1
Os preços contratados poderão ser reajustados se solicitado pela contratada e
desde que seja observada a periodicidade anual, contada da data limite para apresentação da
proposta ou do último reajuste.
14.1.1 A contratada deverá apresentar à contratante, na confirmação da intenção de
prorrogação da vigência contratual, o pedido de reajuste do valor praticado, com a devida
memória de cálculo, para os 12 (doze) meses subsequentes.
14.2
O reajuste dar-se-á de acordo com a legislação vigente, em especial o Decreto
nº 1.054/1994, alterado pelo Decreto nº 1.110/1994, a Lei nº 9.069/1965, e a Lei nº
10.192/2001, ou em conformidade com outra norma que vier a ser editada pelo Poder
Público, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) Coluna 7,
publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, ocorrida no
período, ou por outro índice que o venha a substituir, como segue:
R = V x I - Io,
Io

Onde:
R=

Valor do reajuste procurado;

V=

Valor contratual do produto ou serviço a ser reajustado;

I=

Índice relativo à data do reajuste;

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de preços correspondente à data fixada
para entrega da proposta na licitação.
15.

FISCALIZAÇÃO

15.1
A contratante fiscalizará a execução dos produtos e serviços contratados e
verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em
parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado.
15.1.1 Serão nomeados Gestor/ Fiscal, titular e substituto e Fiscal, titular e substituto, este
último à critério do órgão, para executar a fiscalização do contrato e registrar em relatório
todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na
execução dos produtos e serviços. O Gestor terá poderes, entre outros, para notificar a
contratada, objetivando sua imediata correção.
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15.2
A fiscalização pela contratante em nada restringe a responsabilidade, única,
integral e exclusiva, da contratada pela perfeita execução dos produtos e serviços.
15.3
A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a
dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da contratante.
15.4
A contratada adotará as providências necessárias para que a execução de
qualquer produto ou serviço considerada não aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou
reparada, nos prazos estipulados pela fiscalização, sem ônus para a contratante.
15.5
A aprovação dos produtos e serviços executados pela contratada não a
desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos produtos e serviços
contratados.
15.6
A ausência de comunicação, por parte da contratante, referente à
irregularidade ou falhas não exime a contratada das responsabilidades determinadas no
contrato.
15.7
A contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso
à documentação pertinente e aos produtos e serviços em execução e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
15.8
A contratada se obriga a permitir que a auditoria interna da contratante e ou
auditoria externa por ela indicada tenham acesso aos documentos que digam respeito aos
produtos e serviços prestados à contratante.
15.9
À contratante é facultado o acompanhamento da execução dos produtos e
serviços objeto do contrato, juntamente com representante credenciado pela contratada.
16.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1
Será aplicada à licitante vencedora multa compensatória de até 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor estimado da contratação, de que trata o subitem 9.1 do Projeto
Básico, independentemente de outras sanções e penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993,
diante das seguintes ocorrências:
a) recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estipulado;
b) não manutenção das condições de habilitação, a ponto de inviabilizar a
contratação.
16.1.1 O disposto no subitem 16.1 não se aplica às licitantes convocadas na forma do
subitem 11.1.1 deste Edital.
16.2
O descumprimento total ou parcial das disposições deste Edital ou das
obrigações assumidas no contrato, sem justificativa aceita pela contratante, resguardados os
preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções administrativas à licitante
vencedora ou à contratada, conforme o caso:
I.
II.

advertência;
multa de mora e multa por inexecução contratual;
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III.

suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública por prazo de até 2 (dois) anos;

IV.

declaração de inidoneidade

16.2.1 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado à
licitante vencedora ou à contratada o contraditório e a ampla defesa.
16.2.2 As sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência da
Administração, mediante ato justificado da autoridade competente.
16.2.3 As sanções aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF.
16.2.3.1 Será comunicado, por escrito, à licitante vencedora ou à contratada que a sanção foi
registrada no SICAF.

16.4

A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I.

descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
contratualmente;

II.

outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
produtos e serviços, a juízo da contratante, desde que não caiba a aplicação de
sanção mais grave.

16.4.1 No ato de advertência, a contratante estipulará prazo para o cumprimento da
obrigação ou responsabilidade mencionadas no inciso I e para a correção das ocorrências de
que trata o inciso II, ambos do subitem 16.4.
16.5
A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado na execução
do objeto ou de prazos estipulados.
16.5.1 O atraso sujeitará a contratada à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
por dia de atraso na entrega de produto ou execução de serviço, a contar do primeiro dia útil
da respectiva data fixada, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, calculada sobre o valor
correspondente à obrigação não cumprida.
16.5.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega de produto ou execução de serviço
caracterizará inexecução total do contrato.
16.6

A inexecução contratual sujeitará a contratada à multa compensatória de:
I.

50% (cinquenta por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal correspondente ao

produto ou ao serviço em que tenha ocorrida a falta, quando caracterizada a
inexecução parcial ou a execução insatisfatória do contrato;
II.

50% (cinquenta por cento), calculado sobre o valor estimado da contratação, de que

trata o subitem 9.1 do Projeto Básico, pela:
a) recusa injustificada em apresentar a garantia prevista no subitem 13.1 deste
Edital;
b) inexecução total do contrato;
- 25 -

c) interrupção da execução do contrato sem prévia autorização da contratante.
16.7
A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
poderá ser aplicada à licitante vencedora ou à contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar ou
tentar prejudicar a execução do contrato, nos seguintes prazos e situações:
I.

por até 6 (seis) meses:

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha
acarretado prejuízos financeiros para a contratante;
b) execução insatisfatória do objeto desta contratação, se antes tiver havido
aplicação da sanção de advertência ou multa, na forma dos subitens 16.4, 16.5 e 16.6;
II.

por até 2 (dois) anos:

a) não conclusão dos produtos e serviços contratados;
b) prestação do serviço em desacordo com as especificações constantes da Ordem
de Serviço, depois da solicitação de correção efetuada pela contratante;
c) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à
contratante, ensejando a rescisão do contrato por culpa da contratada;
d) condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos e
contribuições, praticada por meios dolosos;
e) apresentação de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar desta licitação, que venha ao conhecimento da
contratante após a assinatura do contrato, ou para comprovar, durante sua execução,
a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
f) demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para contratar com
a contratante, em virtude de atos ilícitos praticados;
g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/1993, praticado
durante este procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da contratante
após a assinatura do contrato;
h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão
da execução do contrato, sem consentimento prévio e expresso da contratante.
16.7.1 Na aplicação das sanções previstas no subitem 16.7 serão levadas em consideração a
gravidade da infração e as circunstâncias atenuantes e agravantes.
16.8
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública será aplicada à licitante vencedora ou à contratada se, entre outros casos:
I.
II.

causar prejuízo à contratante por má-fé, ação maliciosa e premeditada;
atuar com interesses escusos;

III.

reincidir em faltas que acarretem prejuízo à contratante;

IV.

sofrer condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, praticada por meios dolosos;
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V.

demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar
com a contratante, em virtude de atos ilícitos praticados; ou

VI.

reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da
execução do contrato, sem consentimento prévio da contratante.

16.8.1 A declaração de inidoneidade implica proibição da licitante vencedora ou da
contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que
aplicou a penalidade; a reabilitação será concedida sempre que a contratada ressarcir a
contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
16.9
Da aplicação das sanções de advertência, multa e suspensão do direito de
licitar ou contratar com a Administração Pública caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação.
16.9.1 A autoridade que proferiu a decisão referente à aplicação de sanções poderá:
a) reformá-la, no todo ou em parte, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; ou,
b) neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente motivado, à autoridade
imediatamente superior que, neste caso, deverá proferir decisão no prazo de 5 (cinco) úteis.
16.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, respondendo ainda a
contratada por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo
excedente que causar, na forma do parágrafo único do art. 416 do Código Civil Brasileiro.
16.11 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, incluída a responsabilização da licitante vencedora
ou da contratada por eventuais perdas e danos causados à contratante.
16.12 O valor das multas poderá ser descontado da garantia constituída, do valor da fatura
de quaisquer produtos e serviços referentes ao contrato, cobrado diretamente ou, ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.12.1 O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante.

17.

DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 É facultada à CEL ou autoridade superior, em qualquer fase desta concorrência, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente dos Documentos de Habilitação ou das Propostas Técnicas e de Preços.
17.2 A CEL, por solicitação expressa da Subcomissão Técnica, poderá proceder à vistoria
das instalações e do ferramental que as empresas classificadas no julgamento das propostas
Técnicas disponibilizarão para a execução dos produtos e serviços objeto desta concorrência.
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17.3
Nas situações elencadas nos subitens 17.1 e 17.2, a CEL deverá adotar os
cuidados necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via não identificada do Plano
de Comunicação Digital, até a abertura do Envelope nº 3.
17.4
A contratante poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a
ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e
assegurados o contraditório e a ampla defesa, caso a adjudicação seja anulada, em virtude
de qualquer dispositivo legal que a autorize.
17.5
Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada
se a contratante tiver conhecimento de fato desabonador no tocante à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica,
conhecido após o julgamento.
17.6
Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no
subitem anterior, a contratante poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de
classificação ou revogar esta concorrência.
17.6.1 Nos casos em que houver rescisão nos termos previstos na legislação e no contrato,
a contratante poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação
verificada nesta concorrência, para dar continuidade à execução do objeto, desde que
concordem com isso e se disponham a cumprir todas as condições e exigências a que estiver
sujeita a signatária do contrato.
17.7
É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto
ou reservado que possa ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as
licitantes.
17.8
Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de
má-fé, a contratante comunicará os fatos verificados ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.
17.9
É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo
licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios,
sujeitando-se a autora às sanções legais e administrativas aplicáveis.
17.10 Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta concorrência será anulada
se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em qualquer de suas
fases, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
17.10.1 A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993.
17.11 As despesas decorrentes da publicação do contrato, que deverão ser efetivadas no
Diário Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993,
correrão por conta da contratante.
17.12 Antes da data marcada para o recebimento dos envelopes com os Documentos de
Habilitação e as Propostas Técnicas e de Preços, a CEL poderá, por motivo de interesse
público, por sua iniciativa, em consequência de solicitações de esclarecimentos ou de
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impugnações, alterar este Edital, seu Projeto Básico, Anexos e Apêndices, ressalvado que
será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para apresentação dos Documentos e
Propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
Propostas.
17.13 Os envelopes das licitantes inabilitadas ficarão à disposição das interessadas por 30
(trinta) dias, contados do encerramento da licitação. Decorrido esse prazo sem que sejam
retirados, a contratante providenciará sua destruição.
17.14 As questões suscitadas por este Edital que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Juízo da Justiça Federal, Seção
Judiciária do Distrito Federal.
17.15 Este Edital será fornecido pela contratante a qualquer interessado, além de estar
disponibilizado no sitio comprasgovernamentais, também poderá ser obtido na
Coordenação-Geral de Material e Patrimônio/CGMAP, situada no Edifício Anexo, do
Ministério da Saúde, Bloco G, Ala ‘A’ 3º Andar, Sala 317, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h, devendo, neste último caso, ser recolhido junto ao Banco do Brasil,
o valor correspondente a quantidade de folhas imprimidas, por meio de Guia de
Recolhimento da União – GRU, em nome do Ministério da Saúde, a ser emitida por meio do
sítio www.stn.fazenda.gov.br, Unidade Favorecida: XXXX – Gestão: XXXX, Código de
Recolhimento
nº
XXXXX,
e
gratuito
na
internet
no
sítio
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal: http://www.saude.gov.br
17.16 Os pedidos de esclarecimentos sobre esta concorrência serão prestados pela CEL e
poderão ser obtidos, caso sejam recebidos até 7 (sete) dias úteis antes da data de apresentação
das Propostas, exclusivamente mediante solicitação por escrito, em uma das seguintes
formas:
a)
por carta ou ofício: protocolizado no seguinte endereço: Ministério da Saúde –
Esplanada dos Ministérios Bloco G, Anexo A, 3º Andar, Sala 317, CEP 70.058-900 aos
cuidados da Comissão Especial de Licitação/DIPLI/CGMAP, de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h ou das 14h às 18h;
b)

pelo endereço eletrônico (dipli@saude.gov.br).

17.16.1 A licitante não deve utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que
possam propiciar, quando do julgamento da via não identificada do Plano de Comunicação
Digital (Envelope nº 2), a identificação da sua Proposta perante a Subcomissão Técnica.
17.16.2 Os pedidos de esclarecimento serão respondidos pela Comissão Especial de
Licitação até 5 (cinco) dias úteis antes da data de apresentação das Propostas.
17.16.3 Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos exclusivamente mediante
divulgação pela internet nos portais: https://www.comprasgovernamentais.gov.br e
http://www.saude.gov.br, sem identificar a licitante consulente e seu representante.
17.16.4 Às licitantes interessadas cabe acessar assiduamente o referido endereço para
tomarem conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre
esclarecimentos referentes a este Edital.
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17.16.5 Os pedidos de esclarecimento não constituirão, necessariamente, motivos para que
se alterem a data e o horário de recebimento dos Documentos de Habilitação e das Propostas
Técnicas e de Preços.
17.17 Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I: Projeto Básico;
b) Anexo II: Modelo de Procuração;
c) Anexo III: Minuta de Contrato.

Brasília, 02 de abril de 2018.

(OBS: Foi autorizada a publicação deste Edital pela autoridade competente no SEI –
Processo nº 25000.4811232017-17 – Edital 50 e Despacho SAA (3143151 e 3179455).
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

Outorgante
Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.)
Outorgado
O representante devidamente qualificado
Objeto
Representar a outorgante na Concorrência nº 01/2018.
Poderes
Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos de
habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar novos preços e condições,
firmar termos de compromisso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

<Local, data>.

[nome completo da licitante e assinatura e documentos de
identificação do(s) seu(s) representante(s) legal(is)]
Observações: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por
representantes legais ou pessoa devidamente autorizada; será necessário comprovar os poderes do
outorgante para fazer a delegação acima.

ANEXO III
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018
PROCESSO Nº 25000.481123/2017-17

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO DIGITAL, QUE, ENTRE SI, FAZEM
MINISTÉRIO DA SAÚDE, E A <EMPRESA CONTRATADA>.
CONTRATO Nº XX/XXXX

A UNIÃO, por intermédio do Ministério da Saúde, CNPJ nº <número>, neste ato representada pelo
<autoridade competente>, xxxx<nome completo>,residente e domiciliado nesta cidade, CPF nº <número>,
de acordo com a competência prevista no art. x da Portaria
nº XXX, de <data>, publicada no
Diário Oficial da União de <data>, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
<razão social completa>, CNPJ nº<número>, estabelecida no<endereço completo>, CEP: <número>, neste
ato representada por<nome completo>, portador da Carteira de Identidade nº<número> – SSP/<UF>, e do
CPF nº<número>, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, acordado os
termos deste Contrato, objeto da Concorrência nº XX/XXXX, consoante consta do Processo nº <número>,
sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 05, de 26 de maio de 2008, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital,
conforme especificações constantes neste Contrato.
Subcláusula Única – Vinculam-se ao presente Contrato o Edital da Concorrência nº XX/XXXX e
seus Anexos, o Manual de Procedimentos criado para o detalhamento da execução contratual, bem como a
proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste Instrumento, independentemente de sua
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - São obrigações da CONTRATADA, além de outras assumidas neste Contrato:
1) Executar os produtos e serviços relacionados com o objeto deste Contrato de acordo com as
especificações estipuladas pela CONTRATANTE;
2) Executar os produtos e serviços mediante demanda da CONTRATANTE e obter sua aprovação prévia,
por escrito, antes de iniciar serviço ou de assumir despesa relacionada com este Contrato;

3) Tomar providências, de imediato, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos ou interrupções de um
ou mais produtos e serviços, mediante comunicação da CONTRATANTE, respeitadas suas obrigações
pelos produtos e serviços prestados até a data dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria
CONTRATADA ou por seus prepostos;
4) Comprometer-se a não veicular publicidade ou informação acerca das atividades objeto deste Contrato
sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
5) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que
a envolvam, independentemente de solicitação;
6) Manter, por si e por seus prepostos, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, irrestrito e
total sigilo sobre:
a) Os assuntos de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
decorrência da execução deste Contrato;
b) Os produtos gerados no decorrer dos trabalhos e as informações, os dados, os documentos e outros
elementos utilizados na execução deste Contrato, vedado o seu uso ou divulgação a terceiros, ainda
que parcial, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
7) Exercer o controle de qualidade na execução dos produtos e serviços prestados, com base no parâmetros
determinados pela CONTRATANTE;
8) Assinar Termo de Compromisso relativo a confidencialidade e sigilo, conforme modelo definido pela
CONTRATANTE, se comprometendo, por si, seus prepostos e funcionários, a não repassar o
conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter
acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano
ou prejuízo oriundo de eventual quebra de sigilo das informações fornecidas;
9) Manter, durante toda a vigência deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital da Concorrência nº 01/2018.
II - São obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas neste Contrato:
1) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
2) Comunicar à CONTRATADA as orientações acerca dos produtos e serviços;
3) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações que se fizerem
necessários à execução dos produtos e serviços;
4) Proporcionar condições para a boa execução dos produtos e serviços;
5) Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;
6) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
7) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
Subcláusula Única - A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, avaliar o desempenho da
CONTRATADA quanto ao planejamento e à execução dos produtos e serviços contratados. Para tanto, a
CONTRATANTE poderá realizar auditagem nos produtos e serviços prestados, sem ônus para a
CONTRATADA, por meio de servidores seus ou de outros integrantes do Poder Executivo federal ou por
empresas especializadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Será nomeado Gestor, titular e substituto, para executar a fiscalização deste Contrato e registrar em relatório
todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos produtos
e serviços; o ...<Gestor/Fiscal> terá poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua
imediata correção.
Subcláusula Primeira –ACONTRATANTE fiscalizará a execução dos produtos e serviços
contratados e verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em
parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado.
Subcláusula Segunda - A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA pela perfeita execução dos produtos e
serviços.
Subcláusula Terceira - A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a
dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE.
Subcláusula Quarta - A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que a execução
de qualquer produto ou serviço considerada não aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou reparada nos
prazos estipulados pela fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE.
Subcláusula Quinta - A aprovação dos produtos e serviços executados pela CONTRATADA não a
desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos produtos e serviços contratados.
Subcláusula Sexta - A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente à
irregularidade ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste Contrato.
Subcláusula Sétima - A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e
completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à
documentação pertinente e aos produtos e serviços em execução e atendendo às observações e exigências
apresentadas pela fiscalização.
Subcláusula Oitava - A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da
CONTRATANTE e ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso aos documentos e materiais que
digam respeito aos produtos e serviços prestados à CONTRATANTE.
Subcláusula Nona - À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento da execução dos produtos
e serviços objeto deste Contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA.
Subcláusula Décima - A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
Para a liquidação e pagamento de despesa referente à execução dos produtos e serviços previamente
autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal, em nome e CNPJ da
CONTRATANTE, da qual constará o número deste Contrato, descrição dos produtos e serviços
executados, número da Ordem de Serviço e as informações para crédito em conta corrente: nome e número
do banco, nome e número da agência e número da conta.
Subcláusula Primeira - O Gestor deste Contrato só atestará a execução dos produtos e serviços e
liberará os documentos para pagamento quando cumpridas pelas CONTRATADA todas as condições
pactuadas.

Subcláusula Segunda - O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente mantida
pela CONTRATADA.

Subcláusula Terceira - O pagamento dos produtos e serviços será feito em até 30 (trinta) dias após a
apresentação dos documentos previstos no caput da Cláusula Quarta.
Subcláusula Quarta - Os pagamentos à CONTRATADA serão feitos consoante os preços
estabelecidos, constantes no Anexo I – Especificação e Preços Unitários dos Produtos e Serviços
Precificados, já considerado o desconto concedido na Proposta de Menor Preço, da seguinte forma:
a) Valor decorrente de:
a.1) Prestação efetivamente realizada de produtos e serviços;
a.2) Reembolso decorrente de hospedagem e diárias, conforme regras estabelecidas nos subitens
4.3.3 a 4.3.13 do Projeto Básico.
Subcláusula Quinta - A CONTRATANTE, na condição de fonte retentora, fará o desconto e o
recolhimento dos tributos e contribuições a que esteja obrigada pela legislação vigente ou superveniente,
referente aos pagamentos que efetuar.
Subcláusula Sexta - Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária
só serão efetivados se a CONTRATADA efetuar cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

Subcláusula Sétima - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
Subcláusula Oitava - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA,
diretamente ao Gestor deste Contrato.
Subcláusula Nona - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, os documentos de cobrança serão devolvidos à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
nenhum ônus para a CONTRATANTE.
Subcláusula Décima - No caso de eventual atraso de pagamento, mediante pedido da
CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para esse atraso. Para tanto, fica convencionado que o índice de compensação
financeira será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM

=

Encargos Moratórios;

N

=

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP

=

Valor da parcela a ser paga;

I

=

Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I

=

(TX)

365

I = (6/100)
365

I = 0,00016438

TX

=

Percentual da taxa anual = 6%

Subcláusula Décima Primeira - A compensação financeira será incluída na nota fiscal seguinte à da
ocorrência.
Subcláusula Décima Segunda - Antes do pagamento, a CONTRATANTE fará consulta ao:
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da Regularidade
Fiscal Federal;
b) Site do Tribunal Superior do Trabalho, para verificação de inexistência de Débitos Trabalhistas.
Subcláusula Décima Terceira - Se for constatada irregularidade no tocante ao previsto nas alíneas
‘a’ e ‘b’ da Subcláusula Décima Segunda, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para que no prazo
de 5 (cinco) dias regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão
contratual.
Subcláusula Décima Quarta- O prazo estipulado poderá ser prorrogado a juízo da
CONTRATANTE.
Subcláusula Décima Quinta - Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à
CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos
decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.
Subcláusula Décima Sexta - Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a
CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
O preço dos serviços contratados poderá ser reajustado, sendo observada a periodicidade anual, contada da
data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste, com base na variação de custos ocorrida no
período, desde que devidamente justificada e demonstrada em planilha.

Subcláusula Primeira – O reajuste se dará de acordo com a lei vigente, em especial o Decreto nº
1.054/1994, alterado pelo Decreto nº 1.110/1994, a Lei nº 9.069/1995, e a Lei nº 10.192/2001, ou em
conformidade com outra norma que vier a ser editada pelo Poder Público, com base na variação do Índice
Geral de Preços de Mercado (IGP-M) Coluna 7, publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação
Getúlio Vargas, ocorrida no período, ou por outro índice que o venha a substituir, utilizando-se da seguinte
fórmula:
R = V x I – Io, onde:
Io
R

=

Valor do reajuste procurado;

V

=

Valor contratual do produto ou serviço a ser reajustado;

I

=

Índice relativo à data do reajuste;

Io

=

Índice inicial – refere-se ao índice de preços correspondente à data fixada para entrega da
proposta na licitação.

Subcláusula Segunda – A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, com
antecedência de 30 (trinta) dias ao vencimento deste Contrato, o pedido de reajuste do valor praticado, com a
devida memória de cálculo, para os 12 (doze) meses subsequentes.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, mediante
a celebração do competente Termo Aditivo, até um total de 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao atendimento das despesas no valor de R$ .............. (............................), correrão
à conta da UG: xxxxx; Programa de Trabalho: xxxxx; Natureza da Despesa: xxxxxx.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO
No interesse da CONTRATANTE o objeto deste Contrato poderá ser suprimido ou aumentado até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse
limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
No prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado a partir da assinatura deste Contrato, a CONTRATADA
deverá apresentar garantia no valor de R$ ............ (..........................), correspondente a XX% (<percentual
por extenso>) do valor total deste Contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das modalidades
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993.
Subcláusula Primeira – O descumprimento do prazo implicará em multa nos termos da letra “a” do
caput da Subcláusula Décima deste Contrato.
Subcláusula Segunda - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada no prazo de 30
(trinta) dias úteis após o término da vigência deste Contrato, mediante a certificação pelo Gestor de que
trata o caput da Cláusula Terceira deste Contrato, de que os produtos e serviços foram executados a
contento.

Subcláusula Terceira - Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela será atualizada
monetariamente, conforme critérios estabelecidos pela Caixa Econômica federal.
Subcláusula Quarta - Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigência ou alterado o seu
valor, ou reduzido o valor da garantia em razão de aplicação de qualquer penalidade, a CONTRATADA
fica obrigada a apresentar garantia complementar ou a substituí-la, no mesmo percentual e modalidades
constantes desta Cláusula.
Subcláusula Quinta - Em caso de prorrogação do prazo contratual, a garantia será liberada após a
apresentação da nova garantia e da assinatura de Termo Aditivo a este Contrato.
Subcláusula Sexta - Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Contrato, a não apresentação
da garantia exigida será considerada como recusa injustificável em atender às exigências deste Instrumento,
implicando a imediata rescisão contratual.
Subcláusula Sétima – Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva
reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificada pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita
pela CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções
administrativas:
I. advertência;

II. multa de mora e multa por inexecução contratual;
III. suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública por até 2 (dois) anos;
IV. 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; a reabilitação será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada.
Subcláusula Primeira - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
Subcláusula Segunda - As sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência da Administração, mediante ato justificado da autoridade competente.
Subcláusula Terceira - As sanções aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF pela CONTRATANTE.
Subcláusula Quarta -A CONTRATANTE comunicará, por escrito, à CONTRATADA que a
sanção foi registrada no SICAF.
Subcláusula Quinta - A aplicação das sanções observará as seguintes disposições:
I. as multas e a advertência serão aplicadas pelo Gestor deste Contrato;
II. caberá ao <autoridade de 1ª instância> aplicar a suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e propor a declaração de
inidoneidade;
III. a aplicação da declaração de inidoneidade compete privativamente ao <autoridade de 2ª
instância>.
Subcláusula Sexta - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I. descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
II. outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos produtos e serviços,
a juízo da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
Subcláusula Sétima - No ato de advertência, a CONTRATANTE estipulará prazo para o
cumprimento da obrigação ou responsabilidade mencionadas no inciso I e para a correção das ocorrências de
que trata o inciso II, ambos da Subcláusula Sexta.
Subcláusula Oitava A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado na
execução do objeto ou de prazos estipulados.
Subcláusula Nona - O atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de X% (percentual por extenso)
por dia de atraso na entrega de produto ou execução de serviço, a contar do primeiro dia útil da respectiva
data fixada, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, calculada sobre o valor correspondente à obrigação não
cumprida.
Subcláusula Décima - O atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega de produto ou execução de
serviço caracterizará inexecução total deste Contrato.
Subcláusula Décima Primeira - A inexecução contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
compensatória de:

I. X% (percentual por extenso), calculada sobre o valor da nota fiscal correspondente ao produto ou
ao serviço em que tenha ocorrida a falta, quando caracterizada a inexecução parcial ou a execução
insatisfatória deste Contrato;
II. X% (percentual por extenso), calculado sobre o valor estimado da contratação, de que trata o
subitem 10.1 do Projeto Básico, pela:
a) recusa injustificada em apresentar a garantia prevista no caput da Cláusula Nona deste
Contrato;
b) inexecução total deste Contrato;
c) interrupção da execução deste Contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE.
Subcláusula Décima Segunda - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública poderá ser aplicada à CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a
execução deste Contrato, nos seguintes prazos e situações:
I. por até 6 (seis) meses:
a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado
prejuízos financeiros para a CONTRATANTE;
b) execução insatisfatória do objeto desta contratação, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência ou multa, na forma das Subcláusulas Terceira, Quarta e Quinta;
II. por até 2 (dois) anos:
a) não conclusão dos produtos e serviços contratados;
b) prestação do serviço em desacordo com as especificações constantes da Ordem de Serviço,
depois da solicitação de correção efetuada pela CONTRATANTE;
c) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à CONTRATANTE,
ensejando a rescisão deste Contrato por culpa da CONTRATADA;
d) condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos e contribuições,
praticada por meios dolosos;
e) apresentação, à CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE
após a assinatura deste Contrato, ou para comprovar, durante sua execução, a manutenção das
condições apresentadas na habilitação;
f) demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para contratar com a
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;
g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura deste
Contrato;
h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste
Contrato, sem consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.
Subcláusula Décima Terceira - Na aplicação das sanções previstas na Subcláusula Décima Segunda
serão levadas em consideração a gravidade da infração e as circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Subcláusula Décima Quarta - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada à CONTRATADA se, entre outros casos:

I. causar prejuízo à CONTRATANTE por má-fé, ação maliciosa e premeditada;
II. atuar com interesses escusos;
III. reincidir em faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE;
IV. sofrer condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, praticada
por meios dolosos;
V. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; ou
VI. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste Contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE.
Subcláusula Décima Quinta - Da aplicação das sanções de advertência, multa e
suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública caberá recurso, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação.
Subcláusula Décima Sexta - O recurso referente à aplicação de sanções deverá ser dirigido à
autoridade imediatamente superior, por intermédio daquela responsável pela sua aplicação, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, enviá-lo à instância
superior, devidamente motivado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso, conforme especificado a seguir:
a) as multas e a advertência: ao <autoridade de 1ª instância>, por intermédio do Gestor deste Contrato;
b) suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública: ao <autoridade de 2ª
instância>, por intermédio do <autoridade de 1ª instância>.
Subcláusula Décima Sétima - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, respondendo ainda a
CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que
causar, na forma do parágrafo único do art. 416 do Código Civil Brasileiro.
Subcláusula Décima Oitava - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, incluída a responsabilização da
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.
Subcláusula Décima Nona - O valor das multas poderá ser descontado da garantia constituída, do
valor da fatura de quaisquer produtos e serviços referentes a este contrato, cobrado diretamente ou, ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente da CONTRATADA.
Subcláusula Vigésima - O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificações ou interpelações
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do art. 61,
parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Subcláusula Primeira - É vedada a utilização, na execução dos serviços prestados pela CONTRATADA,
de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
<órgão/ entidade>, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010.
Subcláusula Segunda - É vedada a programação em veículos de divulgação que contenham ou promovam
conteúdos de pornografia, pedofilia, que estimulem atividades ilegais ou violem a legislação vigente, em
especial aquelas relacionadas à proteção de direitos de propriedade intelectual, ou em veículos que
apresentem filmes ou fotografias que tenham sido obtidas de forma ilegal.
DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente
serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de <cidade/UF>, Seção Judiciária do
xxxxxxx, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de pleno acordo com o que neste instrumento é pactuado, assinam o presente
Contrato em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos dele decorrente.

<Local, data>

________________________________________________________
<Autoridade Competente do órgão/entidade>

________________________________________________________
<Representante Legal da Contratada>

APÊNDICE II-A

BRIEFING

1. PERFIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
O Ministério da Saúde é o órgão da Administração Direta do Poder Executivo
Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas
voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.
É função do Ministério dispor de condições para proteção e recuperação da saúde
da população, reduzindo as enfermidades, controlando doenças endêmicas e
parasitárias, melhorando a vigilância à saúde e assim, concedendo mais
qualidade de vida aos brasileiros. Sua missão é promover a saúde da população
mediante a integração e a construção de parcerias com os demais órgãos
federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a
sociedade, tendo como princípio o acesso universal à saúde e exercício da
cidadania.
Para cumprir sua missão, o Ministério da Saúde dispõe de estrutura composta por
sete secretarias: Secretaria Executiva (SE), Secretaria de Atenção à Saúde
(SAS), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE),
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Secretaria Especial de Atenção
Indígena (SESAI), Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP),
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES). Algumas
entidades não fazem parte da estrutura central do Ministério da Saúde, mas
funcionam de forma vinculada. São as fundações públicas, as autarquias, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Essas unidades têm funções específicas e atividades complementares que devem
estar alinhadas com as principais questões da Saúde e com as prioridades do
Governo Federal. São duas autarquias: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); uma empresa

pública: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás); duas
fundações: Fundação Nacional de Saúde (FNS) e a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz); três institutos: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil
Haddad (INTO), Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca),
Instituto Nacional de Cardiologia (INC); seis hospitais federais: Hospital dos
Servidores, Hospital Cardoso Fontes, Hospital do Andaraí, Hospital da Lagoa,
Hospital de Bonsucesso e Hospital de Ipanema; e três instituições de sociedade
de economia mista: Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Fêmina,
Hospital Cristo Redentor.
No Regimento Interno do Ministério da Saúde, publicado pela PORTARIA no
3.965 de 14 de dezembro de 2010 e no Portal Saúde, encontram-se disponíveis
mais informações relativas às áreas que compõem a estrutura do órgão e entes
vinculados.
A Constituição Federal de 1988 definiu, em seu artigo 196, que a saúde é direito
de todos e dever do Estado. Para atingir este objetivo, foi criado o Sistema Único
de Saúde (SUS), de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento
integral e participação popular, respeitados os princípios de universalidade,
integralidade e igualdade firmados na própria Constituição.
O SUS representa uma conquista da sociedade brasileira porque promove a
justiça social, com atendimento a todos os indivíduos. Além disso, é considerado
o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo a cerca de 200 milhões
de pessoas, sendo que mais de 70% delas dependem exclusivamente do sistema
para tratar da saúde.
Ao longo de mais de 20 anos de existência, o SUS avançou com medidas, tais
como: a descentralização e a municipalização de ações e serviços; o
fortalecimento da atenção básica; a ampliação de ações de prevenção a doenças;
o investimento em pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico de
equipamentos e insumos estratégicos, como vacinas e medicamentos; o
desenvolvimento de sistemas de informação e de gestão para monitorar
resultados; a ampliação no número de trabalhadores em saúde; e a maior
participação e controle social por meio da atuação efetiva dos Conselhos
Municipais e Estaduais de Saúde.

Na Biblioteca Virtual em Saúde está disponível o segundo volume da Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS) feita em 64 mil domicílios em 1.600 municípios de todo
o país, entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. O estudo é considerado o mais
completo inquérito de saúde do Brasil e traz dados inéditos sobre vários aspectos,
entre eles, acidente no trânsito, acesso aos serviços de saúde (atendimento e
medicamentos) e violência. A pesquisa serve de base para que o Ministério da
Saúde possa traçar suas políticas públicas para os próximos anos.
1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:
• Política Nacional de Saúde;
• Coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
• Saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios;
• Insumos críticos para a saúde;
• Informações de saúde;
• Ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos
marítimos, fluviais e aéreos;
• Vigilância em saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos;
• Pesquisa científica e tecnologia na área de saúde.

2. DESAFIO DE COMUNICAÇÃO
Para orientar os brasileiros em questões de saúde, o Ministério da Saúde realiza
campanhas educativas e de prevenção, respeitando as especificidades regionais,
econômicas e socioculturais da população. Essas campanhas, além de informar,
estimular e orientar têm a função de mobilizar a população para práticas e
comportamentos saudáveis. Essas ações são ferramentas importantes para a
educação sanitária da população.
Nesse propósito, a comunicação de utilidade pública tem caráter estratégico para
a gestão da Saúde, pois fornece instrumentos que possibilitam a mobilização
social para adoção de comportamentos, individuais ou coletivos, na melhoria da
qualidade de vida da população. Como, por exemplo, as campanhas para as

pessoas eliminarem focos de transmissão de dengue e outras doenças
transmissíveis pelo mosquito Aedes Aegypti.
Outros exemplos dessas ações são as campanhas voltadas para a prevenção de
epidemias e o combate ao tabagismo, ao alcoolismo. Também são destaque as
iniciativas que visam estimular práticas saudáveis, como as atividades físicas, o
consumo de alimentos saudáveis e a adoção de comportamentos que evitem a
contaminação por doenças sexualmente transmissíveis.
Considerando a relevância do assunto, as necessidades frequentes que o tema
requer, e a atemporalidade do assunto, elegeu-se para o presente briefing o tema
HIV/AIDS.

2.1 HIV/AIDS
HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana, causador da AIDS
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que ataca o sistema imunológico,
responsável por defender o organismo de doenças. O ataque ao organismo
humano se dá alterando o DNA das células, deixando o organismo vulnerável a
outras doenças.
A transmissão do HIV e por consequência a AIDS pode ser dada de várias
maneiras, se destacam como as principais, relações sexuais sem o uso de
preservativos, o compartilhamento de seringas contaminadas ou a transmissão da
mãe para o filho durante a gravidez e amamentação, quando não tomam as
devidas medidas de prevenção. Por isso, é fundamental fazer o teste e se
proteger em todas as situações.
Relatório recente do UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre
HIV/AIDS, apresenta dados atualizados em relação aos casos de HIV no Brasil e
no mundo, como também a evolução e uma nova configuração da epidemia.
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Get-on-the-FastTrack_en.pdf

De acordo com os dados atuais, estima-se que 830 mil pessoas estejam
infectadas. Destas, 372 mil ainda não estão em tratamento, e apenas 260 mil
sabem que estão infectadas, ou seja, cerca de 112 mil pessoas vivem com HIV e
ainda não sabem. Nos últimos 20 anos, a taxa de mortalidade da doença caiu
38,1%, passando de 9,7/100 mil habitantes, em 1995, para 6,0/100 mil habitantes
em 2015.
Uma grande vitória para o mundo e para os países que estão combatendo a AIDS
com o devido profissionalismo e prioridade.
Esses esforços, feitos para enfrentamento da epidemia, se dão principalmente em
países que contam com a epidemia generalizada, por exemplo, os países do
continente africano, como Zâmbia e Zimbábue. Ou seja, nesses lugares não se
tratam exclusivamente de um grupo de pessoas ou populações vulneráveis, visto
que grande parcela das pessoas já estão infectadas e existe um expressivo
número de tantas outras se infectando através de novos casos, e isso é tão
homogêneo que fica difícil classificar o público com maior e menor risco. Nesses
países, os casos de HIV retrocederam consideravelmente, impactando o número
e o percentual de infectados. Devido a ações mais globalizadas e abrangentes
que acabam tendo um resultado em escala mais notável que em outros países.
No Brasil, o cenário é diferente, a epidemia é concentrada, ou seja, está
localizada em grupos-chave e populações vulneráveis que é onde se encontra
uma taxa de detecção muito acima da média nacional da população brasileira,
como se observa nos relatórios da UNAIDS. E isso se acentua ainda mais quando
se percebe um recorte etário, em que os novos casos de infecções pelo HIV se
concentram em jovens de 15 a 24 anos.
Essa nova juventude, denominada millennials por terem traços culturais muito
específicos de sua geração, apresentam um desafio muito grande para a
comunicação pública. Esse público é hiperconectado e o acesso à informação
através da internet transmite uma falsa sensação de que eles já sabem tudo que
se precisa saber. Tornando nosso papel de conscientização sobre HIV e AIDS
ainda mais desafiador.

Contudo, é fundamental considerar que a juventude não viu e tampouco vivenciou
e acompanhou as primeiras ondas de epidemia na década de 80 e 90 e pouco
conhece sobre HIV e AIDS. Hoje o conhecimento do assunto é praticamente
resguardado às escolas, algumas famílias que se abrem para esse tipo de
discussão e campanhas de prevenção. Portanto, trazer profundidade na
discussão do tema entre os mais jovens é uma das formas de combater o avanço
dos casos no Brasil.
Outro ponto sensível no combate ao HIV/AIDS é o número de novos casos nas
chamadas populações-chave no Brasil: Homens gays e outros homens que fazem
sexo com homens, transexuais, usuários de drogas injetáveis, profissionais do
sexo e privados de liberdade — todas essas populações são prioritárias na
resposta à epidemia de Aids, no Brasil e no mundo, principalmente os jovens
pertencentes a essas populações.
http://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2017/07/20170720_Data_book_2017_Brasil.pdf
Quando tratamos do tema entre esses grupos precisamos considerar todo o
contexto sociocultural em que estamos. Levando seriedade e informação sobre a
questão, sem preconceito, sem bandeiras de causa, todavia, sem esconder a
pauta, com profissionalismo, respeito e cuidado. Nossa comunicação precisa
encontrar esses públicos e abrir canais de contato, com formatos diferenciados,
para auxiliá-los no conhecimento do tema e na busca por tratamento quando for o
caso.
Além desses públicos vale destacar alguns locais com grande concentração de
casos de HIV/AIDS no Brasil, os chamados “hot-spots”, como o Rio Grande do
Sul, que possui um perfil de epidemia generalizada, dada a conjuntura e o cenário
do HIV no estado, mas no geral a epidemia de AIDS no Brasil é ainda
concentrada em populações específicas, que possuem um risco acrescido de
contrair o HIV. Porém, entender cenários locais como esse pode trazer uma
sensibilidade regional de direcionamento de comunicação.
Essa visão particular do Brasil, quanto a regiões e públicos, precisa ser estudada
com cautela e cuidado, para a elaboração de uma estratégia de comunicação que

tenha efetividade na redução do número de infectados através da conscientização
e prevenção do HIV/AIDS.
O Brasil sempre foi mundialmente conhecido no combate à AIDS, e precisa
continuar sendo visto dessa maneira. Outros países pioneiros e vanguardistas na
luta contra AIDS, como o Brasil, também tiveram um aumento no número total de
casos de HIV e isso não significa que a resposta à AIDS retrocede nesses países.
É preciso sempre estar vigilante e nunca conter esforços no combate ao vírus
HIV.
Por essa razão, as licitantes deverão trazer soluções de comunicação na internet
e nas redes sociais para uma campanha digital de prevenção ao HIV/AIDS, que
seja vista como referência no mundo inteiro como apoio à prevenção do
HIV/AIDS. Considerando todo o esforço que o Ministério da Saúde teve durante
os últimos anos, seja na construção de campanhas de comunicação pública, seja
no desenvolvimento de programas e outras iniciativas para diminuir a incidência
de casos no Brasil. Como por exemplo:
Viva melhor sabendo - Ação e testagem entre pares realizada por Ongs
participantes do edital de seleção de projetos do DIAHV. Em 2016 foram 53
organizações selecionadas.
Curso de Jovens lideranças - Atividade realizada a partir do ano de 2014,
voltada para jovens ativistas a fim de formar multiplicadores de prevenção ao
HIV/Aids e Hepatites virais.
Oficinas regionais de prevenção combinada com Jovens andamento em 2017, já realizado em três estados.

Projeto em

Campanhas de comunicação voltadas para públicos específicos
Prevenção Combinada - Nova abordagem do Ministério da Saúde, que permite
ao indivíduo escolher ou combinar métodos de prevenção que melhor se
adequem às suas características pessoais ou de momento de vida. Entre esses
métodos estão a PEP, a PrEP, o uso dos preservativos masculino e feminino,
testagem regular para o HIV, e adesão ao tratamento para quem já vive com o
vírus.

Incorporação da PrEP – Profilaxia pré exposição ao HIV, foi incorporada este
ano no SUS e será oferecida gradualmente em todo o território nacional a partir
de dezembro deste ano, inicialmente em 12 cidades. Ela consiste na ingestão
diária de um comprimido de anti-retroviral para bloquear a ação do vírus no
organismo num possível caso de exposição. A PrEP no SUS é destinada aos
seguintes grupos: homens que fazem sexo com homens, gays, profissionais do
sexo, casais sorodiferentes (quando um tem o vírus e o outro não) e população
trans.

Sendo assim, uma campanha digital de prevenção ao HIV/AIDS precisa ser
integrada com os canais digitais do MS, considerando sugestões de atuação,
conteúdo e novas oportunidades.

3. OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO
Geral:
- Conscientizar a população sobre a prevenção ao HIV/AIDS.
- Entregas segmentadas para cada público-chave.
Específicos:
- Esclarecer a população sobre os métodos de prevenção do HIV/AIDS.
- Enfatizar que a prevenção à AIDS é necessária para salvar vidas.
- Estimular o teste de HIV.
- Combater o preconceito e o tabu sobre a questão.

4. PÚBLICO-ALVO
Prioritário:
- Homens e Mulheres;
- Faixa etária de 15 a 29 anos;
- Classes C, D, E.
Secundário:

- Homens e Mulheres;
- Faixa etária acima de 29 anos;
- Classes A, B, C, D, E.
- Público influenciador: profissionais de saúde, profissionais de comunicação,
profissionais de educação e gestores públicos.

5. PRAÇA
Nacional.

6. PERÍODO
As licitantes devem indicar o período de acordo com as respectivas estratégias de
comunicação digital a serem propostas.

7. VERBA REFERENCIAL
No cálculo da alocação dos valores para a produção e veiculação de campanha
digital na internet e nas redes sociais, a licitante utilizará como referencial a verba
de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais).
Para a elaboração da campanha, a licitante deve se valer, exclusivamente, dos
produtos e serviços descritos no Apêndice I do Projeto Básico.
A licitante deverá apresentar orçamento do projeto, com base nos valores
estabelecidos no Apêndice I do Projeto Básico, especificando os produtos e
serviços previstos na estratégia proposta e suas respectivas quantidades.
Fica vedada sob qualquer hipótese a utilização de compra de mídia.

8. MAIS INFORMAÇÕES
- Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das
Hepatites Virais : http://www.aids.gov.br/

- Portal Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/
- Biblioteca Virtual em saúde: http://bvsms.saude.gov.br/
- Conselho Nacional de Saúde: http://conselho.saude.gov.br/
- Indicadores e dados básicos: http://indicadores.aids.gov.br/
9. RECURSOS PRÓPRIOS DE COMUNICAÇÃO
Além do Portal Saúde, o Ministério dispõe de um blog, que, no ramo, é um dos
mais acessados no país; do canal saúde; da web rádio saúde e perfis oficiais nas
diversas redes sociais onde são veiculadas matérias jornalísticas, programas de
rádios e vídeos. Entre os recursos do Ministério, estão:
- Lista de correio eletrônico de comunicação interna;
- Portal Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/
- Blog da Saúde: http://www.blog.saude.gov.br/
- Web rádio saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/webradio
Perfis oficiais do Ministério da Saúde nas redes sociais:
- Facebook: https://www.facebook.com/minsaude
- Facebook HIV: https://www.facebook.com/HIV.Aids.MS/
- Instagram: https://instagram.com/minsaude/
- Flickr: https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude
- Twitter: https://twitter.com/minsaude
- SlideShare: http://pt.slideshare.net/MinSaude/presentations
- Youtube: https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR.

