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EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

Processo Administrativo n° 69/2017 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO 
NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, por intermédio de sua Pregoeira, 
designada pela Portaria CONTER n.º 80/2017, sediado no SRTVN 702, Bloco P, sala 
2062 – Ed. Brasília Rádio Center, Brasília - DF, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA , do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 
7 de julho de 1997, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e nº 
02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de unho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 26/02/2018 
Horário: 10 horas (horário de Brasília/Distrito Federal) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br   

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra para 
os SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, sendo a função de manutenção 
solicitada sob demanda. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento 
correrá à conta da Natureza da Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.36.014 – SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.  

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
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cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 
no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.  

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 
123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

4.3.4.  Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 
dissolução ou liquidação;  

4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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4.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital; 

4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até 
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico. 

5.7. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o 
valor global da proposta, o qual incluirá todos os custos e despesas relacionadas a 
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execução necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, 
tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais, 
trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas. 

6.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2.   A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeira e os licitantes. 

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema.  

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 
inferior a três (3) segundos 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos 
participantes.  

6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances.  

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.15. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior 
porte, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
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6.18. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a 
Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. Considera-
se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.3. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável 
para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.4.1 O prazo estabelecido pela Pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, 
e formalmente aceita pela Pregoeira.  

7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificada, a Pregoeira examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.5. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.6. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital.   
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7.6.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 

 

8. DA HABILITAÇÃO   
 

                     8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
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8.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação   
parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital. 

 
8.2.1.   As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no 

Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 
 

8.2.2.  A documentação de habilitação deverá ser remetida por meio da opção 
“Enviar Anexo”, do sistema Comprasnet no prazo máximo de 60 (sessenta) 
minutos, a contar da solicitação da Pregoeira. 
 

8.2.3. O prazo para o envio da habilitação poderá ser prorrogado por mais 60 
(sessenta) minutos, caso seja expressamente solicitado pelo licitante, por meio 
eletrônico (processos.conter@conter.gov.br) ou, preferencialmente, pelo chat, 
e a solicitação se dê dentro do prazo estabelecido no item 8.1.2. e os motivos 
alegados sejam aceitos pela Pregoeira. 
 

8.2.4.  Ocorrendo algum problema que impossibilite o envio dos anexos descritos, 
por meio do Comprasnet, os documentos poderão ser apresentados pelo email: 
processos.conter@conter.gov.br.  

 
8.2.5.  A pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes, 
constituindo a consulta meio legal de prova. 

 
8.2.6.  Todos os documentos relativos ao certame, que não puderem ser impressos 

eletronicamente pela pregoeira deverão ser encaminhados em via original ou 
cópia devidamente autenticada, juntamente com a proposta de preços, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da habilitação 
na sessão pública, por meio de protocolo realizado na sede do CONTER 
situado no SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio Center, 
Brasília – DF 

 
8.2.7.  À Pregoeira ou à autoridade superior é assegurado o direito de solicitar à 

licitante vencedora, a qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 
esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento. 
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8.3. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores; 

8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro 
Empresarial e Integração – DREI.  

8.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – 
DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 
2012. 

8.4.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 

8.4.9. No caso de exercício de atividade de XXXX: ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos 
do artigo XX da (Lei/Decreto) n° XXXX. 
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8.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

8.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  

8.5.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
do licitante; 

8.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.6. Qualificação Econômico-Financeira,  
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8.6.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

8.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.6.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não 
será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

8.6.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente. 

8.7.          As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio 
de:  
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8.7.1. Para que o CONTER possa analisar e julgar as Qualificações 
Técnicas, as empresas proponentes deverão apresentar os documentos 
relacionados abaixo: 

a) Apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa prestou ou 
presta, a contento, serviços ao que se propõe nesta licitação, devendo conter 
no mínimo: o período, a descrição e a manifestação quanto à regularidade da 
execução do objeto, a data de emissão do atestado e a clara identificação do 
seu emitente. 

8.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.9. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, a Pregoeira consultará o referido Sistema em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista conforme o disposto nos arts. 4º, 
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
11.10.10. 

8.9.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 
vencida junto ao SICAF. 

8.9.2. Caso a Pregoeira não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, 
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006.  

8.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

8.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 
reabertura da sessão pública. 

8.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

8.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

9.1. A licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos contados da convocação efetuada pela Pregoeira, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema compras.net, conforme modelo constante no 
Anexo II deste Edital. 

9.2. O prazo para envio do anexo poderá ser prorrogado por igual período, caso seja 
expressamente solicitado pela licitante por meio eletrônico 
(processos.conter@conter.gov.br) ou preferencialmente, pelo chat, e a solicitação se 
dê dentro do prazo estabelecido no item 10.1. e os motivos alegados sejam aceitos 
pela Pregoeira. 

9.3.  Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pela Pregoeira. 

9.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser protocolados 
na Sede do CONTER no SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio 
Center, Brasília – DF. 
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9.5.  A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto. 

9.6. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
do CONTER, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes ao quadro 
funcional, para orientar sua decisão. 

9.7. A Somente serão aceitas as propostas, conforme modelo constante no Anexo I deste 
Edital, cujo valor global seja igual ou inferior ao perpetrado pelo CONTER, o qual 
perfaz a quantia de R$ 5.386,21 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e 
um centavos). 

10.  DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 
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11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o CONTER convocará a 
licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do 
instrumento contratual, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da notificação, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e neste Edital 
e seus Anexos. 
12.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CONTER. 

13. DO PREÇO 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas. 

13.1.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo 
período de 12 meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser 
reajustado pela aplicação do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após 
pesquisa de preços, manifestação do gestor e comprovação da vantajosidade. 

14.  DA VISTORIA 

14.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por funcionário do CONTER, de segunda à sexta-feira, das 08:30 horas 
às 16:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 
3326-9374. 
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14.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 
pública. 
14.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 
identificado. 
14.4. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a 
participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após 
apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações 
posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas; 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.  

16. DO PAGAMENTO 
 

16.1.    O pagamento será efetuado (MENSALMENTE) em favor da Contratada 
até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente 
atestada com a comprovação da prestação e aceitação dos serviços; 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. Apresentar documentação falsa; 

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
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conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

17.3.1. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMEN TO 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
processos.conter@conter.gov.br). 

18.3. Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 
quatro horas. 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 
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18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pela Pregoeira.   

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
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19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conter.gov.br. 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

19.10.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 

19.10.3. ANEXO III – Declaração de Vistoria 

19.10.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato 

 

Brasilia, 09 de fevereiro de 2018. 

 

Assinatura da autoridade competente 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

20. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra para os 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, sendo a função de manutenção solicitada 
sob demanda, conforme quadro abaixo:  

 

SERVIÇOS 
TURNO CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 
TOTAL DE 

FUNCIONÁRIOS 
MANUTENÇÃO E REPAROS SOB DEMANDA 01 

LIMPEZA 40 H 01 

21. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
 2.1. A contratação de um funcionário para a LIMPEZA faz-se necessária em virtude do 
bom funcionamento do Órgão, fazendo com que funcionários e conselheiros desempenhem 
suas funções num ambiente adequado, em bom estado de conservação, asseio e higiene. 
 
2.2. No que tange à contratação de um profissional para a MANUTENÇÃO, torna-se 
necessário para a conservação da sede deste Órgão, tida como patrimônio público, evitando 
futuros desgastes e maiores custos aos cofres públicos, sendo possível conservá-la através 
de uma manutenção preventiva com uso de técnicas especializadas e reparos periódicos.   

22. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

22.1. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no mercado 

23. DA EXECUÇÃO E LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência: Limpeza de até 
13 salas comerciais, com aproximadamente 60 m² cada uma. Nesses ambientes estão 
inclusos, além dos espaços de trabalho, 14 banheiros e 2 copa/cozinha. No serviço exigido 
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está inclusa a limpeza de vidros internos, a limpeza de todos os ambientes e o serviço de 
copa (confecção de café e afins quando necessário). A limpeza deverá realizar-se de 2ª a 6ª 
feira, no período (das 8h às 17h) com intervalo para almoço às 13h. Nos dias em que o 
CONTER não tenha expediente (“feriado prolongado”, “recesso de ano novo” e etc.) ficará 
dispensada a prestação do serviço. 
 
4.2 O cumprimento das atividades será comprovado através de verificação pelo fiscal do 
contrato designado e pelo relatório mensal de atividades prestado pelo contratado ao fiscal 
do contrato, este último desde que requerido expressamente. 

24. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE 
TRABALHO LIMPEZA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

24.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
 

a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive 
aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;  

b) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;  
c) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;  
d) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos;  
e) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, 

quando necessário;  
f) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;  
g) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos antes e após as 

refeições;  
h) Retirar o lixo das salas, banheiros, copa, pelo menos 2 (duas) vezes por dia e 

sempre que se fizer necessário; 
i) Executar os demais serviços considerados essenciais para um ambiente limpo e 

higienizado, não abarcados pelos itens acima, que compreendam a necessidade de 
uma frequência diária.  

j) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  
 

24.2. DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
 

a) Efetuar a lavagem, assentos e pias dos sanitários com desinfetante;  
b) Limpar os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; e  
c) Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os 

para local indicado pela Administração.  
d) Confecção de café e fins quando solicitado. 
e) Seguir a limpeza das salas conforme cronograma de reuniões. 

 
24.3. SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:  
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a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  
b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas;  
c) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 

móveis encerados;  
d) Limpar, com produto apropriado, em assentos e poltronas;  
e) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;  
f) Passar pano úmido nos telefones;  
g) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; e executar demais 

serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 

24.4. SEMANALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO 
 

a) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool. 
 
   5.5. MENSALMENTE, UMA VEZ: 
 

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  
b) Limpar forros, paredes e rodapés;  
c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;  
d) Limpar persianas com produtos adequados;  
e) Remover manchas de paredes; 
f) Limpar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de 

malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); e  
g) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 
 5.6. ESQUADRIAS INTERNAS, QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 
 

a) Limpar todos os vidros (face interna). 

25. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE 
TRABALHO MANUTENÇÃO E REPAROS 

6.1. A Contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra listada na Planilha, necessários à 
execução dos serviços de manutenção. 

 
6.2. A Contratada e seus empregados deverão estar cientes de que quando demandadas 

para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, 
hidrossanitárias além de outros serviços referenciados, deverá enviar técnico 
imediatamente para as dependências do CONTER em função de suas características 
técnicas que contenham impactos indesejáveis na rotina da Autarquia, tais como: limpeza 
de reservatórios e tubulações, manutenções nos sistemas elétricos que impliquem em 
desligamentos, entre outros, bem como atendimentos de urgência (panes nos sistemas 
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elétricos, vazamentos, entupimentos, e correlatos). Havendo necessidade de ordem 
emergencial ou excepcional, a equipe técnica, no todo ou em parte, poderá ser convocada 
ou mobilizada a qualquer tempo, inclusive aos sábados, domingos e feriados, pela própria 
contratada ou contratante, conforme o caso, sem que isto venha a implicar em quaisquer 
ônus extras para a contratante.  

 
6.3. A contratada deve atender imediatamente ao chamado enviando um técnico específico, 

ou até mesmo uma equipe, se for o caso, para solução do problema. Os serviços a serem 
executados fora do horário ou dia de expediente serão definidos e autorizados pela 
administração do CONTER. 

 
6.4. A Contratada deverá dispor de uma equipe técnica mínima, que contenha os seguintes 

Profissionais:  
 

PROFISSIONAL 
PEDREIRO 
PINTOR 
ENCANADOR 
AUXILIAR DE PEDREIRO 
AUXILIAR DE PINTOR 
AUXILIAR DE ENCANADOR 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
AUXILIAR PRÁTICO DE MARCENARIA 

 
PROFISSIONAL ATIVIDADES 

PEDREIRO 

a) Rasgos e recomposição em paredes;  
b) Vedação de furos provenientes de mudança de quadros ou 
equipamentos chumbados na parede, dentre outros 
c) Fixação de suportes, quadros e outros objetos em paredes; 
Abertura e recomposição no solo ou em paredes para conserto de 
tubulações; 
e) Rejuntamento de bacias sanitárias e de cerâmicas em áreas de 
piso molhado; 
f) Fixação de lixeiras, placas ou outros suportes no solo ou em 
paredes; 
g) Impermeabilização de pontos de vazamento em lajes; 
h) Assentamento de pedras de mármore, granito ou cerâmica 
para recomposição de revestimentos; 
i) Remoção e reconstituição de rebocos e chapiscos; 
j) Abertura de vãos em alvenaria; 
k) Pequenas construções, quando necessárias; 
l) Execução de outras atividades correlatas à função. 
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PROFISSIONAL ATIVIDADES 

PINTOR 

a) Quantificação e qualificação de materiais necessários ao 
serviço; 
b) Realização de emassamento, raspagem e pinturas e aplicação 
de outros revestimentos em geral; 
c) Emassamento, raspagem e pintura dos tetos de gesso; 
d) Lixamento de tetos e paredes com reboco e massas; 
e) Remoção de pinturas e revestimentos antigos ou danificados; 
f) Realização de retoques, reaplicando tintas ou revestimentos; 
g) Execução de outras atividades correlatas à função. 

 

PROFISSIONAL ATIVIDADES 

MANUTENÇÃO 
HIDRAULICA 

 
Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
necessários ao bom funcionamento das instalações 
hidrossanitárias e hidráulicas;bom funcionamento das instalações 
hidrossanitárias e hidráulicas; 
b) Instalação de acessórios e equipamentos; 
c) Realização de testes operacionais dos equipamentos; 
d) Regulagem de pressão nas tubulações; 
e) Inspeção visual, semanal, das instalações hidráulicas dos 
banheiros e das copas, verificando a existência de vazamentos; 
Inspeção do funcionamento das boias e chaves boias de 
regulagem de água dos Reservatórios Superiores e Inferiores; 
Inspeção nas válvulas e registros da tubulação hidráulica; 
Verificação do funcionamento das válvulas de descarga; 
Verificação dos funcionamentos das torneiras; 
Verificação do estado das pias e vasos; 
Verificação das condições dos ralos de escoamento; 
Verificação de obstrução nas pias, vasos e drenos; 
Verificação do funcionamento das válvulas dos sanitários; 
Verificação da existência de vazamento nas pias, vasos e 
torneiras; 
Inspeção nas caixas assépticas; 
Limpeza dos ralos de escoamento; 

 

MARCENARIA 
a) Montagem e desmontagem de estantes e armários; 
b) Aplicação/substituição de laminado melamínico em portas, 
armários e estantes, dentre outros; 
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c) Instalação/substituição de fechaduras; 
d) Regulagem de portas; 
e) Instalação/substituição de molas aéreas nas portas; 
f) Regulagem da pressão das molas aéreas; 
g) Manutenção corretiva nas maçanetas das fechaduras das 
portas; 
h) Instalação/substituição de dobradiças; 
i) Instalação/substituição de fechadura tetra; 
j) Instalação de batedores de portas; 
k) Montagem e desmontagem de estações de trabalho; 
l) Montagem e desmontagem de divisórias; 
m) Execução de outras atividades correlatas à função. 

 

MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA 

Leitura dos instrumentos de medição de energia ativa e reativa. 
Inspeção visual quanto à limpeza externa nos equipamentos 
Inspeção em todos os equipamentos e do ambiente 
Limpeza do local 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; e 
Inspeção em todo o equipamento quanto ao aumento de 
temperatura; 
Leitura de temperatura das conexões de barramentos, dos 
disjuntores e chaves gerais; Inspeção nas conexões e, terminais e 
cabos; 
Verificação quanto à existência de vazamento de óleo no 
transformador; 
Verificação do sobreaquecimento do transformador; 
Inspeção nas buchas e conexões quanto à sujeira e possíveis 
corrosões; 
Inspeção nos fios, cabos e muflas terminais; 
Inspeção nos fusíveis, disjuntores e outros; e 
Verificação do estado das partes metálicas quanto ao índice de 
oxidação, aterramento. 
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  6.5. Equipamentos e Ferramentas A CONTRATADA deverá fornecer e disponibilizar 
todas as ferramentas e equipamentos necessários, inclusive EPI, à execução dos serviços de 
manutenções corretivas, preventivas  

6.6. A critério da CONTRATANTE poderá ser exigido o uso de determinados 
equipamentos e ferramentas para a perfeita execução dos serviços, sem que acarrete 
qualquer ônus extra ao CONTRATANTE.  

6.7. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE relação de ferramentas 
e/ou equipamentos a serem utilizados na empreitada assim como comunicar as alterações 
ocorridas. Cabe à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE verificar se os equipamentos e 
ferramentas disponibilizados para a equipe permanente são suficientes e adequados para a 
realização dos serviços com perfeição e eficiência. 

26. QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS  

8.1. Será necessário, no mínimo, 01 (uma) auxiliar de limpeza – sexo feminino. Na sua 
ausência, falta, atestado a empresa deverá imediatamente repor o funcionário. 
 
8.2. Será necessário, no mínimo, 01 (um) responsável pela manutenção e reparos. Na sua 
ausência, falta, atestado a empresa deverá imediatamente repor o funcionário. Atentando-
se para a necessidade a ser sanada; 

27. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

27.1. São obrigações e responsabilidade da contratada: 
 
8.1.2. Fornecer os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, tais 
corno: Aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de 
lixos e escadas em quantidades suficientes para a prestação dos serviços. 
 
8.1.3.  Fornecer mão de obra capacitada com idade não inferior a 18 anos, para exercer as 
funções referentes ao objeto deste Contrato, 
 
8.1.4.  Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador (por 
ocorrência) 
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8.1.5. Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades do serviço; 
 
8.1.4.  Efetuar a reposição de funcionários faltosos (por funcionário e por dia); 
 
8.1.5. Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, bem como 
respeitar as Convenções Coletivas das categorias contratadas, no que tange, 
principalmente, ao piso mínimo salarial e aos benefícios acordados entre os sindicatos 
patronais e dos trabalhadores, sendo responsável pelo pagamento de salários, vale 
transporte, e todos os demais benefícios recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, 
fiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes 
conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, incidentes sobre o objeto a ser 
contratado; 
 

8.1.5.1. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, não havendo responsabilidade 
solidária ou subsidiaria por parte do CONTER em relação a qualquer funcionário da 
CONTRATADA 

 
8.1.5.2. Fica ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com os 
encargos referidos no Item acima, 8.1.5, desta cláusula, não transfere ao 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
a ser contratado, e ensejará a rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA, uma vez 
notificada para regularizar as pendências, permaneça inadimplente. 
 
8.1.5.3. Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços 
objeto deste Contrato, qualquer relação de emprego entre o CONTRATANTE e os 
empregados que a CONTRATADA disponibilizar para execução dos serviços. 

 
8.1.6. Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de 
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los (por emprego e por ocorrência); 
 
8.1.7.  Fornecer os uniformes, nas especificações e quantidades estabelecidas; 
 
8.1.8. Cumprir quaisquer dos itens e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador (por item e por 
ocorrência); 
 
8.1.9 - Orientar seus funcionários quanto às normas internas da Administração. 
 
8.1.10 São expressamente vedadas à contratada:  
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a) A contratação de funcionários pertencente ao quadro de pessoal da contratante, 
ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 
comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato;  

b) A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da contratante  

c) A subcontratação para execução do objeto. 
 
8.1.10. Responder pelos danos causados à Administração ora CONTRATANTE, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta 
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de a 
CONTRATANTE fiscalizar e acompanhar todo o procedimento; 
 
8.1.11. Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente aos equipamentos de 
propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução do Contrato; 
 
8.1.12. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contados da verificação dos danos pelo CONTRATANTE; 
 

a) Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica. 
 

8.1.13. Identificar todos os equipamentos, ferramentas c utensílios de sua propriedade, de 
forma a não serem confundidos COM similares de propriedade do CONTRATANTE, não 
sendo permitido aos funcionários da CONTRATADA retirar-se dos prédios ou instalações 
da CONTRATANTE portando volumes ou objetos, sem a devida autorização do Fiscal do 
Contrato; 
 
8.1.14. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, 
respondendo civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos 
locais de trabalho. 

28. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

28.1. São obrigações e responsabilidades da Contratante: 
 
9.1.1.  Acompanhar a execução do Contrato, através do Fiscal do Contrato, que exercerá 
ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for 
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 
obrigações da CONTRATADA constantes deste Contrato; 
 
9.1.2. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Contrato; 
 
9.1.3. Proporcionar todas as facilidades possíveis à perfeita execução do objeto contratado; 
 
9.1.4. Responsabilizar-se pelos pagamentos devidos, nos prazos e condições pactuados 
neste 
 
9.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante legal da Contratante; 

29. DO PREÇO 

         8.1. Os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

 
8.2. A análise e julgamento das propostas financeiras observarão o cumprimento, pelas 
licitantes, das exigências estabelecidas no Edital e desta descrição. 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 
 
30.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
 
30.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
30.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
 
30.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
30.1.5. Cometer fraude fiscal; 
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30.1.6. Não mantiver a proposta. 
 
30.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
30.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
 
30.3. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
 
30.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 
 
30.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
30.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;  
 
30.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
30.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
30.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
 
30.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
30.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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30.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
30.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
 
30.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
30.7. As penalidades serão registradas no SICAF. 

31. PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1. Período de 12 (dose) meses, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o 
artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
 
11.2. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 12 
meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela aplicação do 
IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, manifestação do 
gestor e comprovação da vantajosidade. 

32.  VALOR ESTIMADO 

32.1. Estima-se o valor global do contrato, em R$ 5.386,21 (cinco mil trezentos e 
oitenta e seis reais e vinte e um centavos) para a consecução da presente 
contratação, conforme quadro comparativo dos valores balizados para apuração da 
média dos orçamentos. 

 

POSTOS 
VALOR EP 1 – JR 

SERVIÇOS 
VALOR EP 2 - 

SOLUTION SERVICE 
BOMBEIRO HIDRAULICO (DIÁRIA) 421,83 360,00 

AJUDANTE GERAL DE 
MANUTENÇÃO (DIÁRIA) 

335,31 290,00 

PINTOR (DIÁRIA) 421,86 250,00 
PEDREIRO (DIÁRIA) 421,83 380,00 

AUXILIAR DE LIMPREZA (DIÁRIA) 4.479,30 3.412,30 
TOTAL 6.080,13 4.692,30 
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33. PAGAMENTO 

14.1. Mensalmente, até o 5º dia útil após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente 
atestada com a comprovação da prestação e aceitação dos serviços. 

34.  RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

15.1. CPL – PORTARIA CONTER Nº 23/2017. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Local Serviços Valor Mensal (R$) Valor Total Anual (R$) 

CONTE
R 

Empresa especializada 
para a execução de mão 
de obra para os 
SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO. 

  

VALOR TOTAL   

 

a) A planilha final que será apresentada pela licitante vencedora deverá apresentar 
valor global não superior ao orçamento estimado pelo CONTER, sob pena 
desclassificação. 

b)  O preço proposto é de exclusiva responsabilidade deste licitante e não poderemos 
pleitear quaisquer direitos, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

c)  Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos e 
despesas relacionadas a execução e necessários ao cumprimento integral do objeto, 
tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais, 
trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas. 

d) Validade desta proposta é 60 (sessenta) dias. 
 

Desde já nos declaramos cientes de que o CONTER procederá à retenção de tributos e 
contribuições nas situações previstas em lei, se houver. 
 
Dados da Licitante: 
Razão social: 
CNPJ: 
Endereço completo:  
Telefone e fax:  
Nome do Banco:  
Número do Banco:  
Agência:  
Número da conta corrente:  
Dados do preposto para firmar o contrato: 
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Nome completo:  
CPF:  
Carteira de Identidade: 
Estado civil: 
Nacionalidade:  
Email: 
Telefone: 
Fax: 
 
 

Local e data 
.............................. 

Assinatura e carimbo (representante legal da licitante) 
 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaramos para os devidos fins que a empresa 
______________________________________,CNPJ:_____________________________, 
representada por _____________________________, CPF: _______________________, 
realizou a vistoria em companhia do(a) funcionário(a) do CONTER 
_______________________, CPF:______________________ inteirando-se de todos os 
aspectos e características das dependências do CONTER, necessários à perfeita execução 
do objeto constante do Termo de Referência. 

Brasília, __de _________________de 2018. 

 

 

_____________________________________ 

Representante da empresa 

CPF: 

______________________________________ 

Funcionário (a) do CONTER 

CPF: 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO COM EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL 
DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA E A 
EMPRESA XXXXX 

 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pessoa 
jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 03.635.323/0001-40 com sede no 
SRTVN, Quadra 702, Edifício Brasília Rádio Center, Sala nº 2.062, Brasília, Distrito 
Federal, representado por Seu Diretor Presidente, TR. MANOEL BENEDITO VIANA 
SANTOS, ora denominado CONTRATANTE; e XXXX, empresa com sede XXX, inscrita 
no CNPJ sob o nº XXX, ora denominada CONTRATADO, tendo em vista o que consta no 
Processo nº 69/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente 
do Pregão nº 03/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra para os 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, sendo a função de manutenção 
solicitada sob demanda. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O Período de 12 (dose) meses, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o 
artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
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Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 12 
meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela aplicação 
do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, manifestação 
do gestor e comprovação da vantajosidade. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento correrá à 
conta da Natureza da Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.36.014 – Serviço de limpeza e 
conservação 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. Mensalmente, até o 5º dia do mês subsequente a prestação dos serviços. 

 

6. CLÁUSULA  SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo período de 
12 meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser reajustado pela 
aplicação do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após pesquisa de preços, 
manifestação do gestor e comprovação da vantajosidade. 

7. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

8. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 
no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

9.1. O modo de execução dos serviços são aqueles previstos no Termo de Referência. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

10.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3 Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 
e normas e princípios gerais dos contratos. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO 

15.1. É eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir os litígios 
que decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

 

 


