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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 A Fundação Pública Municipal de Educação de Niterói - RJ, com sede na Rua 

Visconde de Uruguai, 414 – Centro de Niterói, Rio de Janeiro/RJ, torna público que 

realizará processo de habilitação com vistas a credenciar empresas provedoras de acesso 

à Internet via pacote de dados 3G, 4G ou superior, esclarecendo que o presente 

procedimento será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das 

demais disposições aplicáveis e do disposto no presente Edital, normas que os 

interessados declaram conhecer e às quais aderem incondicional e irrestritamente. 

1.2 As justificativas que comprovam o interesse público no presente Edital estão 

expostas no processo administrativo nº 210/0195/2021, que se encontra disponível para 

exame na Fundação Municipal de Educação de Niterói - RJ, situado na Rua Visconde 

de Uruguai, 414 – Centro de Niterói, Rio de Janeiro/RJ, no horário das 10h às 17h, de 2ª 

a 6ª feira ou no site. 

1.3 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas 

por eventuais impugnações, obrigarão todos os interessados, devendo ser publicadas no 

Diário Oficial do Município de Niterói e divulgadas por meio eletrônico na internet, 

sendo comunicadas aos adquirentes do edital, e-mail ou entrega pessoal, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido. 

1.4 O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico 

www.educacaoniteroi.com.br , podendo alternativamente, ser adquirido na Rua 

Visconde de Uruguai, nº 414, Centro de Niterói – Rio de Janeiro – RJ, mediante 

permuta do quantitativo de papel necessário a sua impressão. 

1.5 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 

acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus 

dispositivos, por escrito, por meio do correio eletrônico 

credenciamento@educacao.niteroi.rj.gov.br. 

1.6 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de convocação por 

irregularidades. As impugnações deverão ser protocoladas no setor de protocolo da 

Fundação Municipal de Educação de Niterói – FME, no horário das 10h às 17h, de 2ª a 

6ª feira. 

1.7 Caberá à Comissão de Credenciamento, responder às impugnações e pedidos de 

esclarecimento deduzidos pelos potenciais interessados, com encaminhamento de cópia 

da resposta para todos os interessados por qualquer das formas previstas no item 1.3 

deste edital. 

http://www.educacaoniteroi.com.br/
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1.8 A documentação exigida no item 3 e seus subitens deverá ser apresentada na ordem 

ali estabelecida, numerada e rubricada, e deverá ser examinada pela Comissão Especial 

designada para este fim. 

2. DO OBJETO 

2.1 Credenciamento para contratação de empresas autorizadas pela ANATEL para a 

prestação de serviços técnicos especializados para provimento patrocinado de acesso de 

dados à internet em serviço móvel pessoal (processamento de cobrança reversa), para os 

alunos e profissionais da Rede Municipal de Educação de Niterói-FME. 

2.2 Todas as empresas interessadas me participar do procedimento previsto neste edital 

e que comprovem o cumprimento de todos os requisitos de Habilitação e Qualificação 

Técnica previstos no item 3 deste instrumento, serão devidamente credenciadas. 

3. DA HABILITAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1 Durante o período de vigência deste Edital, os interessados que pretendam ser 

credenciados deverão, em sessão pública, entregar à Comissão Especial de 

Credenciamento, os documentos necessários à comprovação relativa à habilitação e 

qualificação técnica, bem como os requisitos estabelecidos no Anexo I – Termo de 

Referência. Em contrapartida, receberá Ata de Habilitação ou Inabilitação, conforme 

definido neste Edital. 

3.1.1 Além da documentação exigida, o interessado deverá apresentar o Requerimento 

de Credenciamento devidamente preenchido; 

3.2  Habilitação Jurídica 

3.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 

conforme o caso, os seguintes documentos: 

a) cédula de identidade e CPF dos sócios ou diretores; 

b) registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

c) ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com todas as 

alterações ou consolidação respectiva; 

d) inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

e) decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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f) a Sociedade Simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 

da Lei Federal n° 10.406/2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do artigo 

997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

g) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem 

como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 

5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.  

3.3  Regularidades Fiscal e Trabalhista 

3.3.1 Para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do credenciado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do credenciado, que será realizada da seguinte forma:  

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 

8.212, de 1991;  

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o 

caso, certidão comprobatória de que o credenciado, em razão do objeto social, está 

isento de inscrição estadual; 

c.2.1) Caso o credenciado esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de 

regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado 

ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o credenciado, em razão do objeto 

social, está isento de inscrição estadual; 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
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ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o credenciado, em razão do objeto 

social, está isento de inscrição municipal; 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

3.4  Qualificação Econômico-financeira 

3.4.1 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

a) certidões negativas de falência e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 

pessoa física. Se o credenciado não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade 

judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, 

tenham atribuição para expedir certidões de falência, de recuperação judicial ou de 

execução patrimonial. 

3.4.1.1 As certidões comprobatórias do atendimento do subitem 3.4.1, quando emitidas 

no Município do Rio de Janeiro, serão as dos 1º,2º,3° e 4º Ofícios do Registro de 

Distribuição. 

3.4.2 Não será causa de inabilitação a anotação de distribuição de processo de 

recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso 

seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, 

que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.  

3.5  Qualificação Técnica 

3.5.1 Referente à qualificação técnica, sem prejuízo das demais regras previstas no 

artigo 30 da Lei n.º 8.666/93, deverá ser exigida a comprovação de capacidade técnica 

mediante:  

3.5.1.1 Comprovação de que a licitante está declarada como credenciada para Prestação 

de Serviços de SCM ou SMP na lista oficial divulgada no site da ANATEL. 

3.6 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, 

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

3.7  Declaração do Interessado (Anexo IV) de que não possui em seu quadro funcional 

nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII da 
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Constituição Federal, ou certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia 

Regional do Trabalho. 

3.8 Uma vez recebidos os documentos, a Comissão consultará o Cadastro de 

Fornecedores do Estado, por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da 

União. 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

4.1 Os interessados apresentarão os documentos de Habilitação em envelope, opaco, 

indevassável e lacrado, constando obrigatoriamente na parte externa as seguintes 

indicações: 

-DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI – FME/RJ 

-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021 

-NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

5. DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Não serão admitidas no credenciamento as empresas punidas por: 

a) Ente, Autarquia ou Fundação da Administração Pública Do Estado do Rio de Janeiro, 

com as sanções prescritas no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei 

10.520/02;  

b) Ente ou Entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, 

com sanção prescrita no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

5.2 Não será permitida a participação no credenciamento de mais de uma empresa sob o 

controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

5.3 Não será permitida a participação no credenciamento das pessoas físicas e jurídicas 

arroladas no artigo 9º, da Lei n o 8.666/93:  

a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo 

credenciamento. 
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5.4 Não poderão requerer o credenciamento: 

a) Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no país; 

b) Os Interessados cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro 

técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Estadual 

ou do Município de Niterói.  

c) Pessoas que estejam reunidas em consórcio, ainda que controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si.   

d) Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 

interessado, sob pena de exclusão sumária dos interessados representados. 

6. DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

6.1 É de responsabilidade do credenciado a atualização dos dados cadastrais, ou 

qualquer outro documento junto à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

NITERÓI -  FME sempre que houver qualquer alteração, ou expirado o prazo de 

validade. 

6.2 O CREDENCIADO será obrigado a reapresentar a Certidão Negativa de Débito 

junto ao INSS (CND) e a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições 

Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os 

respectivos prazos de validade. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1 Para o credenciamento, os interessados deverão agendar uma data para entregar a 

documentação, em sessão pública, na sede da FME, Rua Visconde de Uruguai, 414 – 

Centro de Niterói – RJ, à Comissão Especial do Credenciamento no horário das 10h às 

18h. 

7.2 O presente Edital de Credenciamento terá vigência de 10 (cinco) dias, contados do 

dia da sua respectiva publicação 13/05/2021 até o  dia 23/05/2021 

7.3 A vigência do Edital de Credenciamento poderá ser prorrogada por interesse do 

órgão credenciador. 

7.4 O interessado deverá agendar a entrega da documentação juntamente com uma via 

do Requerimento de Credenciamento (Anexo III).  

7.5 Somente serão deferidos, pela Comissão Especial de Credenciamento, pedidos de 

credenciamento que cumpram todos os requisitos de habilitação e de qualificação 

técnica, bem como as demais disposições deste Edital e seus respectivos anexos. 
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7.6 A Comissão Especial de Credenciamento lavrará em ata a habilitação do 

interessado, e encaminhará à autoridade competente para homologação e posterior 

publicação no Diário Oficial do Município de Niterói. 

7.7 Caso seja indeferida a habilitação do interessado, será dado o prazo de até dez dias 

úteis a partir da data da ata de abertura da sessão de habilitação, para apresentar 

correções ou documentações faltantes à Fundação Municipal de Educação de Niterói - 

FME. O interessado que não atender o prazo deste item será declarado inabilitado. 

7.8 A homologação será publicada no Diário Oficial do Município de Niterói, ficando o 

credenciando em espera de convocação para distribuições dos serviços. 

7.9 O interessado perderá a sua condição de credenciado, se a FME tiver conhecimento 

de fato ou circunstância superveniente, só conhecido após o julgamento, que desabone 

sua habilitação e qualificação técnica. Será aberto procedimento específico para apurar a 

conduta desabonadora do interessado, ressalvado o direito à ampla defesa e o 

contraditório. 

7.10 A relação atualizada dos credenciados será publicada na página da Internet da 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI – RJ, ou pessoalmente na 

sede da FME, até a vigência do credenciamento. 

8. DA DISTRIBUIÇÃO 

8.1 A forma de Distribuição do serviço será realizada de acordo com Market Share de 

cada operadora, conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I. 

9. DA RESPONSABILIDADE 

9.1 O CREDENCIADO é responsável por danos causados a FME ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução dos projetos, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 

por órgão da Administração. 

9.2 O CREDENCIADO é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes 

de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 

oriundos da execução do projeto, podendo a Fundação Municipal de Educação de 

Niterói – FME, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais 

encargos, como condição para que seja autorizada a execução dos serviços mediante 

Ordem de Serviço. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1 Os Serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os itens avençados, 

no termo do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 
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10.2 A comissão de gestão e fiscalização será formada por 03 (três) servidores da FME 

(dois fiscais e um gestor), devidamente designados para tal a quem competirá zelar pela 

perfeita execução do objeto, em conformidade com a demanda a ser atendida, nos 

termos do artigo 67 caput e parágrafos da Lei 8666/93; 

10.3 Os servidores especialmente designados para formar a comissão de gestão e 

fiscalização, farão o acompanhamento da execução e realizarão anotações em registro 

próprio de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados;  

10.4 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade o agente 

fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 

necessárias para sanar as falhas apontadas; 

10.5 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos 

e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se 

a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 

de que este  necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 

atividades.  

10.6 A fiscalização de que trata este parágrafo não exclui, nem reduz a responsabilidade 

da empresa por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica; 

11. DO PAGAMENTO  

11.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela FME, cujo número e agência deverão 

ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.  

11.2 Os pagamentos decorrentes da prestação de serviço do objeto do presente 

credenciamento correrão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária: 

FONTE: 138 

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.43.12.122.0148-7777 

CD: 3390-40 

REDUZIDO: 14154 

11.3 As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações 

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

11.4 O pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, conforme o que 

preconiza o art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93, em parcela única ou parcelado, 

dentro do cronograma de execução do contrato, mediante crédito em conta corrente da 
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contratada, em instituição financeira contratada pela FME, contados do primeiro dia útil 

do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao 

recebimento definitivo.  

11.4.1 No caso do CREDENCIADO estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela FME ou caso verificada pela FME a 

impossibilidade de o CREDENCIADO, em razão de negativa expressa da instituição 

financeira contratada pela FME, abrir ou manter conta corrente naquela instituição 

financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 

instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais 

serão suportados exclusivamente pelo CREDENCIADO. 

11.5 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a 

mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) 

fornecido(s).  Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE NITERÓI na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja 

fator impeditivo provocado pela empresa vencedora. 

11.6 A(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ das 

CREDENCIADAS, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.  

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CREDENCIADA enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.  

11.8 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação Municipal 

de Educação de Niterói, CNPJ: 39.244.595/0001-66, Inscrição Estadual:  Isento, 

endereço: Rua Visconde de Uruguai,414 CEP: 24030-075 Centro- Niterói - RJ,  

Telefone: (21) 2719-6551/2719-6459. 

11.9  No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ 

Fatura, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme 

Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações, 

observando o art.32 da Lei Federal nº10.833/03. 

11.10  Será de inteira responsabilidade das CREDENCIADAS as despesas diretas ou 

indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras 

que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta 

licitação ficando, ainda, a Fundação Municipal de Educação de Niterói isento de 

qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

11.11  Já estará retido na fonte o imposto de renda IR, conforme art.158 da CF/88 e não 

sendo retido as contribuições não previdenciárias, a saber: PIS, CONFINS e CSLL, 

conforme a Lei nº10.833/2003, art.33. 
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11.12  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da 

CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, 

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação. 

11.13  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CREDENCIADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos 

em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao 

mês pro rata die. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1  O credenciado que, convocado no prazo de 10 (dez) dias, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, 

sem prejuízo das demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções: 

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Do Município de 

Niterói, com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

b) multas previstas em edital e no contrato. 

12.1.1 As condutas do credenciados, verificadas pela Administração Pública 

contratante, para fins deste item são assim consideradas: 

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do credenciado que 

prejudique o bom andamento do credenciamento, que evidencie tentativa de indução a 

erro para o bom andamento e finalização do credenciamento; 

II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu 

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de 

sua proposta, quando encerrada a etapa, desde que não esteja fundamentada na 

demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de 

seu cumprimento; 

III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de 

obrigação assumida pelo contratado/credenciado; 

IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de 

vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e 

V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom 

andamento do credenciamento ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter 

competitivo do procedimento de credenciamento, ação em conluio ou em 

desconformidade com a lei, indução deliberada a erro na avaliação das propostas de 
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credenciamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com 

informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a 

veracidade de seu teor original.  

12.2 Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, 

que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

a) advertência; 

b) multa administrativa;  

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

12.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a 

gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as 

circunstâncias agravantes e atenuantes.  

12.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item 

12.3 também deverão ser considerados para a sua fixação.  

12.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão credenciador, 

devendo ser aplicada pela Autoridade Competente.  

12.4.1 As sanções previstas na alínea b do item 12.1 e nas alíneas a e b, do item 16.2 

serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35 do 

Decreto Estadual nº 3.149/80. 

16.4.2 As sanções previstas na alínea a do item 12.1 e na alínea c, do item 12.2 serão 

impostas pelo próprio Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói ou 

pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação 

do próprio Presidente da FME, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto 

Estadual nº 3.149/80.  

12.5 As multas administrativas, previstas na alínea b do item 12.1 e na alínea b, do item 

12.2: 

a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, 

aplicadas de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 

executadas; 

b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;  

c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

perdas e danos das infrações cometidas;  
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d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 

e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver 

sido inicialmente imposta; 

f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do 

empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.  

12.6  A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública de Niterói, prevista na alínea c, do item 12.2:  

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido; 

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 

de descumprimento total ou parcial das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, 

configurando inadimplemento.  

12.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

prevista na alínea d, do item 12.2, perdurará pelo tempo em que os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 

12.7.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

12.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o 

CONTRATADO/CREDENCIADO à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil 

que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho 

ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo 

da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela FME ou da aplicação das 

sanções administrativas. 

12.9  Se o valor das multas previstas na alínea b do item 12.1, na alínea b, do item 12.2 

e no item 12.8, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores 

ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente.  

12.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 

Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

12.11  A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 

indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato 
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infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se 

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

12.11.1  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

12.11.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação 

da defesa.  

12.11.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a e b do item 12.1 e nas 

alíneas a, b e c, do item 12.2, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do item 

12.2.  

12.11.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 

autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

12.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 

estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 

sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.  

12.13 As penalidades previstas nos itens 12.1 e 12.2 também poderão ser aplicadas aos 

credenciados e ao adjudicatário.  

12.13.1 Os credenciados, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar 

com a Administração Pública do Município de Niterói, enquanto perdurarem os efeitos 

das sanções de: 

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

imposta pelo Município de Niterói, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 

8.666/93); 

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, suas 

Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02); 

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou 

Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei 

n° 8.666/93); 

12.14 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO 

CREDENCIADOR no Cadastro de Fornecedores da FME. 
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13. DOS RECURSOS 

13.1 Os recursos das decisões da Comissão Especial do Credenciamento serão 

apresentados por escrito a essa Comissão, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

Publicação de Habilitação e Inabilitação dos credenciados participantes. 

13.2 A Comissão Especial do Credenciamento poderá reconsiderar a sua decisão no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou encaminhar o 

recurso a autoridade competente no mesmo prazo, devidamente instruído. 

13.3 É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pelo 

mesmo requerente. 

14. DO DESCREDENCIAMENTO 

14.1 O processo de descredenciamento, obedecidos aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, será instaurado pela CREDENCIANTE na incidência 

dos motivos citados no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e nas seguintes situações: 

a) Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas neste Edital de 

Credenciamento ou no instrumento de contratação de serviços (Anexo II); 

b) Não mantiver sigilo sobre as informações decorrentes das contratações; 

c) Designar outra pessoa jurídica, credenciada ou não, para executar o serviço pelo qual 

foi contratada pela FME, seja no todo, seja em parte; 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 O presente procedimento administrativo poderá ser revogado por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiro, 

assegurado o direito de defesa sob os motivos apresentados. 

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

incluir-se-á o dia do vencimento, iniciando-se e vencendo-se em dias úteis, não sendo 

considerado dia útil àquele que tiver sido decretado ponto facultativo. 

15.3 A aprovação no procedimento de credenciamento, resultado deste procedimento 

administrativo, não implica direito à execução do projeto com a FME.  

15.4 A participação neste procedimento administrativo implicará na aceitação plena e 

irrevogável das condições constantes deste Edital. 

15.5 Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 

Anexo I  Termo de Referência; 

Anexo I - A Acordo de Nível de Serviço; 
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Anexo I – B Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo I – C Modelo de Ordem de Serviço; 

Anexo I – D Termo de Confidencialidade; 

Anexo I - E Cronograma Físico Financeiro; 

Anexo II - Minuta de Contrato; 

Anexo III - Requerimento de Credenciamento; 

Anexo IV  - Declaração Atendimento Inciso V – art. 27 da Lei 8.666/93; 

Anexo V - Declaração Inexistência de Penalidade. 

15.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, com auxílio da 

Comissão Especial do Credenciamento, observados os princípios que informam a 

atuação da Administração Pública. 

15.7 O foro da cidade de Niterói é designado como o competente para dirimir quaisquer 

controvérsias relativas a este procedimento administrativo e à adjudicação, contratação 

e execução dela decorrentes. 

 

Niterói, 13 de maio de 2021. 
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