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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 
Processo administrativo nº  32/2019 

  
O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, Autarquia Federal nos termos da Lei 
7.394/85, dotada de personalidade jurídica de direito público, UASG n.º 389.291, com Sede no 
SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio Center, Brasília - DF, por intermédio de sua 
Pregoeira designada pela Portaria CONTER n.º 018/2019, torna público a todos os interessados a 
realização de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço GLOBAL, de acordo com as especificações a 
seguir descritas, sob a regência da Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar n.º 123/2006, o Decreto 
n.º 5.450/2005, com aplicação subsidiária das Leis n.º 8.666/1993 e nº 8.078/1990, suas alterações 
e demais normas vigentes e pertinentes à matéria. 
  
DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/09/2019 às 14h   
LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO  
PÚBLICA: Exclusivamente por meio do endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.  
Código UASG: 389.291  
 
LOCAIS PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Sítios da internet: www.conter.gov.br e 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.   
   
1. DO OBJETO   
 
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra para os SERVIÇOS DE 
SERVENTE, COPEIRAGEM E MANUTENÇÃO, a serem executados nas dependências do Conselho 
Nacional de Técnicos em Radiologia, sendo a função de manutenção, solicitada sob demanda, com 
fornecimento de todos os materiais de limpeza e equipamentos, conforme quadro abaixo:  

 
SERVIÇOS 

 
INSTRUÇÃO 

MÍNIMA 

TURNO - CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
DE 

FUNICONÁRIOS 
 

SERVENTE 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

 
Diurno - 40h 

 
2 

 
COPEIRAGEM 

Ensino 
Fundamental 

 
Diurno - 40h 

 
1 
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incompleto 
 

MANUTENÇÃO ² 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

 
SOB DEMANDA 

 
- 

 
1.1.1 Caso seja necessário será contratado o adicional de servente para completar o quadro;1 

 
1.2. A presente contratação também inclui o fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos, 
materiais de limpeza (devem ser entregues mensalmente), Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, uniformes e demais itens necessários à plena execução dos serviços, conforme descrito nos 
itens a seguir. 
 
1.3. Sempre que necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar que a CONTRATADA preste serviços 
em carga horária superior ao contratado. Nesse caso, toda hora excedente lhe será paga com o 
acréscimo legal, salvo se ocorrer a compensação de horas, com o CONTRATANTE concedendo à 
CONTRATADA a equivalente redução na carga horária de outro dia ou acrescendo a jornada de 
trabalho de determinados dias em função de outro suprimido, salvo não haja vedações na legislação 
vigente. 
 
1.3.1. Os serviços eventuais realizados no sábado serão pagos como adicional de hora extra em 
conformidade com legislação vigente, e serão solicitadas com 3 (três) dias de antecedência de 
acordo com calendário fornecido pela contratante. 
 
1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
ANEXO I - Termo de Referência   
ANEXO II - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços – SERVENTE 
ANEXO III - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços - SERVENTE 
ANEXO IV - Planilha de Materiais e Equipamentos 
ANEXO V - Declaração pleno conhecimento normas do edital  
ANEXO VI - Declaração de Vistoria 
ANEXO VII - Declaração de Dispensa de Vistoria 
ANEXO VIII - Declaração Pleno Conhecimento Normas do Edital 

                                                 
² refere aos serviços de manutenção interna e externa das janelas, vidraças, limpeza de caixa d´água, serviço de 
bombeiro hidráulico, eletricista, serralheiro, marceneiro, chaveiro etc. 
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ANEXO IX - Minuta do Contrato   
  
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
  
2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.36.014 – SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO. 
  
3 -  DA PARTICIPAÇÃO  
  
3.1. Para a participação neste PREGÃO ELETRÔNICO a pessoa jurídica interessada, além de dispor, 
por seus próprios meios, dos recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do 
sistema eletrônico, deverá:  
  
a) Atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto, à 
documentação e demais exigências;  
  
b) Estar devidamente credenciada no sistema Comprasnet, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio 
na internet http://www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico;  
  
c) Possuir registro cadastral atualizado e regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF), sendo, este registro, também obrigatório para fins de habilitação.  
  
3.2. É vedada a participação e, consequentemente, conforme o caso, será recusada a proposta ou 
inabilitada a licitante que:  
  
a) Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o CONTER ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação (art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93);  
  
b) Esteja impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção;  
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c) For estrangeira e não estar autorizada a funcionar no País, ou consorciada, qualquer que seja a 
forma de constituição;  
   
d) Integre um mesmo grupo econômico, assim entendido aquela que tenha diretores, sócios ou 
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, todos com vistas à promoção de fraude ou conluio, assim entendido, dentre outras, a 
intenção de usufruir indiretamente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, situação está 
que desclassificará todas as propostas assim enquadradas;  
  
e) Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto licitado;  
  
f) Estiver em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em 
liquidação;  
  
g) Cujo representante legal ou qualquer integrante da participação societária possua 
vinculação, direta ou indireta, com o CONTER, a exemplo de servidores, conselheiros etc.  

 
  
3.3. Esta licitação será realizada em sessão pública on line, conforme condições estabelecidas 
neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no Preâmbulo deste Edital  
  
3.4. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a abertura da 
licitação na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  
  
3.5. A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.  
  
3.6. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:  
  
a) Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ. Oportunamente a licitante poderá 
apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS (CND) e FGTS centralizadas junto à matriz, 
desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do 
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Recolhimento, expedido pelo respectivo emissor, ou que conste na certidão a validade para a matriz 
e para as filiais;  

  
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;  
  
c) Ser preferencialmente juntados ao Sistema Comprasnet, ou apresentados em original, por 
publicação oficial ou em cópia autenticada por tabelião ou servidor do CONTER, conforme o caso.  
  
4. DO CREDENCIAMENTO  
   
4.1. A licitante deverá se credenciar no sistema denominado “Pregão Eletrônico”, por meio do sítio 
na internet http://www.comprasgovernamentais.gov.br, observadas as seguintes premissas:  
  
a) O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;  
  
b) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso;  
  
c) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;  
  
d) O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  
  
e) A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública.  
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5. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA COMERCIAL  
  
5.1. Divulgado o Edital no endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br, os 
interessados em participar desta licitação deverão acessar no sítio em questão, mediante utilização 
de chave de acesso e senha privativa de licitante, o sistema denominado “Pregão Eletrônico”, 
encaminhando a sua proposta comercial exclusivamente por meio eletrônico, onde conste 
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, as seguintes informações nos respectivos campos:  
  
a) “Descrição detalhada do objeto ofertado”: a clara indicação do objeto a que se refere, sem 

alternativas;  
  

b) “Quantidade”: o numeral um (1);  
  

c) O “Valor Global”: o valor global, assim considerado o preço total dos insumos indicados conforme 
termo de referência em moeda corrente nacional, para aquisição sob demanda enquanto 
vigência contratual.  

  
5.2. No valor indicado no subitem anterior deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 
e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com 
transporte ou terceiros, que correrão por conta da Licitante Contratada, de forma que o valor 
proposto seja a única remuneração pela execução do objeto;  
  
5.3. Em campo próprio do sistema Comprasnet, a licitante deverá declarar que:  
  
a) Cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências deste Edital;  
  

b) Inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação;  
  

c) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002;  

  
d) A proposta foi elaborada de forma independente.  
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5.4. A microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, por ocasião do envio 
eletrônico da sua proposta, para fins de se beneficiar do direito de preferência, deverá declarar que 
atende aos requisitos necessários ao seu enquadramento.  
  
5.4.1. A eventual existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração 
de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, aplicando-se, nessa hipótese, o procedimento previsto na fase de habilitação.  
  
5.4.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 
da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.  
  
5.5. É vedada qualquer forma de identificação prévia da licitante, sob pena de desclassificação.  
  
5.6. O cadastramento de propostas iniciar-se-á no momento em que for publicado o Edital no 
sistema Comprasnet, e encerrar-se-á, automaticamente, na data e hora marcada para a abertura da 
sessão.  
  
5.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.  
   
5.8. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida nos itens deste Edital, que uma vez decorrido sem convocação para 
contratação, libera a licitante do compromisso assumido.  
  
5.9. A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.  
  
5.10. Havendo omissão de dados da licitante na sua proposta, considerar-se-ão aqueles 
constantes da documentação de cadastramento.  
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5.11. O valor deverá ser apresentado de forma precisa, limitado ao objeto do Edital e sem conter 
alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação.  
  
5.12. Os proponentes assumem todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
propostas, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de 
eventual desconexão. O CONTER não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais 
procedimentos, independentemente da condução ou do resultado desta licitação.  
  
5.13. Na apresentação da proposta, o que exceder aos requisitos mínimos estabelecidos neste 
Edital não será considerado como vantagem para o julgamento final. Por outro lado, em não se 
preenchendo os requisitos mínimos exigidos, a respectiva proponente será automaticamente 
desclassificada.  
  
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA   
  
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  
  
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
  
6.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, na forma eletrônica, desde a abertura até a finalização da sessão, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo Sistema ou pelo Pregoeiro, bem como pela desconexão do Sistema.  
  
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS    
  
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.   
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7.2. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com o 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
  
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance, dando início à fase competitiva.   
  
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES   
  
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, do tipo menor preço, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor.   
  
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos.   
  
8.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.   
  
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.   
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.   
  
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
permanecer acessível aos licitantes, os mesmos continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados e, o Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame.  
  
8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.   
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8.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos e aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.   
  
8.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  
   
8.9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

  
8.10. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada, pelo “chat” 
do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à convocação dentro do 
prazo estipulado pelo Pregoeiro, a licitante poderá ser desclassificada do certame, sendo convocada 
a próxima colocada para a negociação.  
  
8.11. Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de 
empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, atualizada.  
  
8.12. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 
em que as propostas ou lances apresentados pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) e superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.   
  
8.13. Na ocorrência de empate ficto a ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 
5% (cinco), será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da 
licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo de 5 (cinco) minutos para o 
exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será 
analisada sua documentação de habilitação.  
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8.13.1. Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se 
enquadrem como ME ou EPP, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito.  
  
8.14. Na hipótese em que nenhuma das licitantes exerça seu direito de preferência previsto acima, 
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções 
cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.  
 
9. DA VISTORIA  
 
9.1. O licitante poderá realizar visita para reconhecimento das dependências do CONTER, antes da 
apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento sobre a extensão dos serviços a serem 
executados.  
 
 9.1.1. Ao final da vistoria, será solicitado o preenchimento do formulário de vistoria, conforme 
Anexo III deste Termo de Referência.   
 
9.1.2. O licitante que não executar a vistoria nas dependências do CONTER deverá preencher 
formulário de dispensa de vistoria, conforme Anexo IV deste Termo de Referência. 
 
 9.2. A vistoria poderá ser realizada em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura da 
licitação, mediante prévio agendamento de horário junto aos representantes do CONTER, pelo 
telefone (61) 3051-6500, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.  
 
9.3. Os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste pregão.  
 
9.4. O representante indicado pela licitante para executar a vistoria, deverá portar documento 
comprobatório de ser o responsável da licitante e portar documento de identificação com fotografia, 
juntamente com suas cópias, que serão juntados ao processo administrativo licitatório. 
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10. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS    
  
10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação.   
  
10.2. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, após indicar 
estar online, no prazo de 40(quarenta) minutos, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema compras governamentais, a proposta de preços adequada ao 
último lance, de acordo com o modelo constante no edital, juntamente com a documentação 
relativa da Habilitação, do presente Edital, em arquivo único. Só será convocado Anexo para 
licitante que estiver online.  
  
10.3. O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço, observados os 
valores máximos de referência, constantes do Anexo III - Modelo de Proposta e aceitos pela CONTER 
para a aquisição dos produtos.  
  
10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.  

  
10.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da 
remuneração.  
 
10.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 
CONTER, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  
  
10.7. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de 
preço, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a obter esclarecimentos complementares.  
  
10.8. Se a proposta não for aceitável ou se o resultado da diligência não for satisfatório ou, ainda, se 
o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente 
e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 
este Edital.  
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11. DA HABILITAÇÃO   
  
11.1. Para fins de habilitação ao certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 
trabalhista e outras exigências complementares contidas neste Edital, logo após a aceitação da 
proposta.  
   
11.2. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
11.2.1. Registro comercial no caso de empresa individual.  
 
11.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados em vigor e devidamente 
registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade 
por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
 
11.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício.  
 
11.2.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades 
estrangeiras em funcionamento no País.  
  
11.3. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
11.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual.  
 
11,3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e 
Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante.  
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11.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, através da apresentação da C.N.D. - 
Certidão Negativa de Débito.  
 
11.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.  
 
11.3.6. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  
  
11.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   
11.4.1. A Licitante deverá apresentar, atestado de Capacidade Técnica fornecidos por Pessoa 
Jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento pertinente e 
compatível com o objeto da licitação;   
 
11.4.2. O atestado deverá ser apresentado com assinatura e carimbo, bem como CNPJ, de quem o 
emitir.  
  
11.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:   
 
11.5.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do 
licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da 
Licitação.  
 
11.5.2. Os Licitantes, cuja Sede não esteja localizada em Brasília, deverão apresentar, juntamente 
com a(s) Certidão(ões) Negativa(s) exigida(s), declaração passada pelo Fórum de sua Sede, 
indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e 
concordata. 
 
11.5.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta;  
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11.5.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme 
modelo constante do Anexo VII-E da IN/SLTI/MPOG nº 05/2017, de que um doze avos dos contratos 
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação 
da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma 
descrita no item 11.5.3 acima, observados os seguintes requisitos: 
 
11.5.4.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
relativa ao último exercício social; 
 
 e 11.5.4.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 
menos, o licitante deverá apresentar justificativas.  
 
11.5.5. Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
 
11.5.3. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo V.   
 
11.5.4. Caso o licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado no 
SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada, 
salvo a situação prevista a seguir:   
 
11.5.4.1. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o Fornecedor for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,  para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 3º, do art. 4º do 
Decreto nº 6.204/2007.   
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11.5.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao 
Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do 
mesmo direito.   
 
11.5.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
para verificar as condições de habilitação dos licitantes.  
  
11.5.6. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema compras governamentais, em conformidade e no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro 
no ato da licitação.   
 
11.5.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema compras 
governamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, 
em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.   
 
11.5.8. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia- CONTER, SRTVN 701, Ala A, Sala 2062, Edifício 
Brasília Rádio Center; CEP: 70.719-900, Brasília/DF.  
 
11.5.9. O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro, no prazo por ele estabelecido, será 
considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 
constantes no art. 28 do Decreto Federal nº 5.450/2005.   
 
11.5.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.  
  
11.5.11. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem os requisitos conforme habilitação 
jurídica.  
  
11.5.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
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11.5.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o Fornecedor inabilitado.   
  
11.5.14. Como condição para contratação, o licitante vencedor deverá manter as condições de 
habilitação.  
  
11.5.15. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor e, após, ser-lhe-á adjudicado o objeto desta licitação, pelo próprio Pregoeiro, ou, na 
hipótese de existência de recursos, pela autoridade competente do CONTER, a qual após julgá-los, 
adjudicará e homologará o objeto da licitação ao licitante vencedor.  
  
11.5.16. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação.  
  
12. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS   
  
12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o certame.   
  
12.2. A impugnação deverá ser encaminhada via e-mail para o seguinte endereço eletrônico:  
conter@conter.gov.br, com identificação com o nº do Pregão.  
  
12.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.   
   
12.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame.   

  
12.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente, por meio eletrônico, no seguinte endereço: conter@conter.gov.br, com 
identificação do nº do Pregão.  
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13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
  
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 
e motivada, no prazo de 20 (vinte) minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio 
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de (03) três 
dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses.   
  
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado 
a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.   
  
13.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a 
em campo próprio do sistema.   
  
13.4. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente.  
  
13.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.   
  
13.6. Os autos permanecerão com vista aos interessados na sede do Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia CONTER, SRTVN 701, Ala A, Sala 2062, Edifício Brasília Radio Center; CEP: 70.719-900, 
Brasília/DF.  
 
  
14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 
14.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado 
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, § 1º e 2º, da 
Lei n.º 8.666/93.  
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14.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários;  
  
14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto 
as supressões resultantes de acordo entre as partes.  
  
15. DA CONTRATAÇÃO E DAS GARANTIAS  
  
15.1. As obrigações desta licitação a serem firmadas entre o CONTER e a Licitante Contratada, serão 
formalizadas por meio do Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
Anexos e na legislação vigente.  
  
15.2. O CONTER convocará formalmente o Proponente Adjudicatário para assinar o Contrato, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de convocação e para tanto:  
  
a) Enviará o contrato via correio, mediante AR, ou entrega pessoal, ao endereço do Proponente 
Adjudicatário, em atenção à pessoa de contato, ambos informados na respectiva proposta 
comercial;  
  
b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir em anexo deverão ser devolvidos 
pelo convocado, devidamente assinados, no prazo máximo estabelecido, contados da data do Aviso 
de Recebimento (A.R.);  
  
c) Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 
Proponente Adjudicatário em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 
deste Edital.  
  
15.3. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, 
quando solicitado pelo Proponente Adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo CONTER.  
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15.4 .  O CONTER poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas por este Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 
em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogar esta licitação, a seu critério.  
   
16. DOS ENCARGOS DO CONTER E DA LICITANTE VENCEDORA   
  
16.1. As obrigações desta licitação, firmadas entre o CONTER e a Licitante Contratada, decorrem a 
partir da homologação desta licitação, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, inclusive no Termo de Referência, minuta do Contrato, e ainda na legislação vigente.  
  
16.2. Caberão à Licitante vencedora e ao CONTER, as responsabilidades constantes do Termo de 
Referência e consequente Contrato, todos em anexo a este edital.  
  
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:  
  
17.1. A proposta comercial ajustada ao valor do lance final ou da negociação, bem como os demais 
documentos, certidões e/ou declarações e/ou atestados exigidos para habilitação da licitante, serão 
solicitados oportunamente pelo Pregoeiro, via chat, para serem enviados, preferencialmente via 
sistema Comprasnet (convocação de anexo) ou por intermédio do e-mail conter@conter.gov.br, no 
prazo de até 30 (trinta) minutos contados a partir da solicitação, podendo este prazo ser prorrogado 
por decisão do pregoeiro e no interesse da Administração.  
  
a) A proposta comercial vencedora deve ser encaminhada conforme modelo constante do 
respectivo Anexo deste Edital, podendo haver variações desde que não prejudiquem o conteúdo e o 
entendimento da proposta;  
  
b) Exclusivamente na hipótese de microempresa, empresa de pequeno porte possuir alguma 
restrição relativa à regularidade fiscal, quanto à obrigatoriedade de apresentar toda a 
documentação exigida, considerar-se-á, para todos os efeitos, as informações constantes do SICAF;  
  
c) Visando permitir uma rápida visualização, minimizando a possibilidade de falhas na abertura 
do arquivo, é recomendado que seja gerado com a extensão PDF.  
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17.2 .Dentro dos prazos estabelecidos pelo pregoeiro poderão ser remetidos, por iniciativa da 
licitante ou mediante nova solicitação do pregoeiro, tantos quantos forem os documentos 
complementares ou retificadores afetos à sua proposta ou documentação de habilitação.  
  
17.3. Transcorrido o prazo sem que tenha sido eventualmente prorrogado, não será considerado, 
para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da proposta, documentação de habilitação ou 
de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido 
remetido tempestivamente, sendo realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da 
desclassificação ou inabilitação, e a convocação da próxima Licitante.  
   
17.4. A Licitante é a única responsável pela integridade e pelo conteúdo do arquivo encaminhado. 
Na hipótese de o arquivo apresentar problemas quanto à descompactação, leitura ou 
compatibilidade, será reaberta pelo Pregoeiro a convocação pelo Sistema, dispondo a Licitante do 
prazo remanescente àquele inicialmente concedido para proceder ao reenvio do arquivo, livre das 
circunstâncias que impediram a sua visualização, leitura e/ou impressão.  
  
17.5. O não envio dos documentos, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo 
sem que tenha sido resolvido o problema de descompactação, visualização, leitura ou 
compatibilidade, ensejará a recusa da proposta ou a inabilitação da Licitante, conforme o caso.  
  
17.6. A proposta comercial e os demais documentos, certidões e/ou declarações e/ou atestados 
exigidos para habilitação da licitante, que não forem encaminhadas via Comprasnet (convocação de 
anexo), mas por fax ou e-mail, deverão ser apresentados em original, por publicação oficial ou cópia 
autenticada por tabelião ou servidor do órgão licitador, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, 
contados do término da fase de habilitação, que pode ser prorrogado por razões de fato ou de 
direito, no interesse da Administração.  
  
17.6.1. Na eventualidade dos documentos solicitados por meio de convocação de anexo não serem 
enviados por meio do sistema Comprasnet, o CONTER os publicará no seu sitio na internet, no 
endereço www.conter.gov.br, opções licitações (campo complementos do respectivo edital), 
visando permitir a análise e vista dos demais licitantes.  
  
17.7. A proposta comercial a ser enviada nos termos previstos neste item e conforme anexo deste 
edital, deverá conter a identificação do proponente e as seguintes informações:  
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a) Razão Social;  

  
b) CNPJ;  

  
c) Endereço completo, inclusive com o CEP;  

  
d) Números de telefone, fax, e-mail e homepage (se existentes);  

  
e) Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e móvel, e-mail);  

  
f) Dados bancários para pagamento (banco, agência, operação e conta);  

  
g) Dados do Responsável Legal que assinaria o contrato (nome, RG e CPF);  

  
h) Identificação do objeto;  

   
i) Preços mensais unitários e totais, bem como o valor global (anual);  

  
j) Prazo de entrega do objeto;  

  
k) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, no mínimo, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 6º da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo do efeito 
suspensivo previsto no art. 109, §2º, da referida Lei nº 8.666/1993;  
  
17.7.1. A razão social e o número do CNPJ deverão ser os mesmos constantes da documentação de 
cadastro e do documento fiscal a ser emitido.  
  
17.7.2. A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas sequencialmente 
numeradas e rubricadas, contendo o timbre ou carimbo CNPJ do licitante, impressa em meio 
mecânico ou eletrônico, obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sendo a última 
folha datada e assinada por responsável legal da empresa, observados os demais dados exigidos 
neste Edital.  
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17.8. A proposta comercial apresentada com valor global ou unitário composto por mais de duas 
casas decimais, terá o valor desconsiderado no que exceder esse limite.  
  
17.9.  Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço global para o objeto 
licitado, e cumprir todos os requisitos de habilitação.  
  
18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
  
18.1. A adjudicação do objeto deste certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 
recurso.    
  
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando houver 
recurso pela própria autoridade competente.  
  
19 - REAJUSTE  
  
19.1 - O preço pelo qual será aportado o objeto da presente licitação será reajustado a cada 12 
(doze) meses com base no IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, no caso de renovação do contrato.   
 
20. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
  
20.1. Para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, o CONTER designará um 
servidor como fiscal, cuja atuação se dará no interesse exclusivo da Administração, conforme Termo 
de Referência e minuta do contrato anexo ao este Edital.  
  
20.2. O acompanhamento e fiscalização de que trata este objeto serão exercidos no interesse 
exclusivo do CONTER e não excluem, em hipótese alguma, as responsabilidades da Licitante 
Contratada, inclusive perante terceiros.  
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
  
21.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, 
ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual 
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pelo qual possa ser responsabilizado o Licitante/Contratada, esta, sem prejuízo das demais sanções 
previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/1993, poderá sofrer as seguintes penalidades:  
  
21.1.1. Advertência por escrito.  
  
21.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o valor da parcela não 
cumprida, considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade.  
 
21.1.3. 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 fizer o 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes. 
  
21.1.4. O licitante que, convocado no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação dos serviços, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, além de ser descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.  
  
21.1.5 As irregularidades de caráter comercial ou técnico, sujeitas às penalidades previstas neste 
item, serão registradas no SICAF.  
  
21.1.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização do Licitante/Contratada por 
eventuais perdas e danos causados ao CONTER.  
   
21.1.7 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
  
21.1.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados ao Licitante/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa.   
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22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS    
  
22.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse do CONTER, em decorrência de fato 
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada 
por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que o licitante tenha 
direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 29, do Decreto 5.450/2005.  
  
22.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação da proposta.   
  
22.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.   
  
22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normais neste Conselho.  
  
22.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.   
22.6. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, do princípio 
da isonomia, da finalidade e da segurança da contratação.   
  
22.7. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório, inclusive 
solicitar ao licitante vencedor a apresentação de amostras, protótipos e manuais, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.  
   
22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e o 
CONTER, não será em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.  
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22.9. Qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, poderá acompanhar o desenvolvimento do pregão, 
na forma eletrônica, em tempo real, por meio do sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br.   
 
22.10. O Edital estará disponível nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.conter.gov.br  
  
22.11. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
  

 
 
 

 Brasília, agosto de 2019.  
  

    
ORIGINAL ASSINADO  

TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  
Diretor-Presidente do CONTER  
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ANEXO I  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 
TERMO DE REFERÊNCIA   

 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra para os SERVIÇOS DE 
SERVENTE, COPEIRAGEM E MANUTENÇÃO, a serem executados nas dependências do Conselho 
Nacional de Técnicos em Radiologia, sendo a função de manutenção, solicitada sob demanda, com 
fornecimento de todos os materiais de limpeza e equipamentos, conforme quadro abaixo:  
 

 
SERVIÇOS 

 
INSTRUÇÃO 

MÍNIMA 

TURNO - 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANTIDADE DE 
FUNICONÁRIOS 

 
SERVENTE 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Diurno - 40h 

 
2 

 
COPEIRAGEM 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

 
Diurno - 40h 

 
1 

 
MANUTENÇÃO ² 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
SOB 

DEMANDA 

 
- 

 
1.1.2 Caso seja necessário será contratado o adicional de servente para completar o quadro;2 

 
1.2. A presente contratação também inclui o fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos, 
materiais de limpeza (devem ser entregues mensalmente), Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, uniformes e demais itens necessários à plena execução dos serviços, conforme descrito nos 
itens a seguir. 
 

                                                 
² refere aos serviços de manutenção interna e externa das janelas, vidraças, limpeza de caixa d´água, serviço de 
bombeiro hidráulico, eletricista, serralheiro, marceneiro, chaveiro etc. 
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1.3. Sempre que necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar que a CONTRATADA preste serviços 
em carga horária superior ao contratado. Nesse caso, toda hora excedente lhe será paga com o 
acréscimo legal, salvo se ocorrer a compensação de horas, com o CONTRATANTE concedendo à 
CONTRATADA a equivalente redução na carga horária de outro dia ou acrescendo a jornada de 
trabalho de determinados dias em função de outro suprimido, salvo não haja vedações na legislação 
vigente. 
 
1.3.1. Os serviços eventuais realizados no sábado serão pagos como adicional de hora extra em 
conformidade com legislação vigente, e serão solicitadas com 3 (três) dias de antecedência de 
acordo com calendário fornecido pela contratante. 
 
2 JUSTIFICATIVA  
 
2.1. A contratação dos serviços de SERVENTE, COPEIRAGEM E MANUTENÇÃO, com fornecimento de 
todos os materiais de limpeza e equipamentos de forma contínua, dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, boa técnica, normas e legislações aplicáveis, tem por objetivo a continuidade da 
manutenção das condições necessárias para que os servidores e conselheiros do Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia desempenhem suas funções num ambiente adequadamente salubre, 
mantido em bom estado de conservação, asseio e higiene. 
 
2.2. Sendo assim, face à imprescindível necessidade desta casa de manter limpos e conservados seu 
prédio sede e anexo, tais serviços acessórios, é que se impõe a presente contratação e pretende-se 
obter a necessária limpeza e conservação dos locais internos e externos cobertos por esta 
descrição, de modo a garantir a salubridade dos ambientes, uma vez que no quadro funcional do 
Conselho, não possui pessoal para atendimento as demandas desta Descrição. 
 
2.3. Além disso, o Conselho possui demandas diárias de copeiragem (para servir água, chás, café e 
outros alimentos às pessoas a serviço do CONTER em suas instalações). 
 
2.4. Dessa forma, a contratação também visa promover o gerenciamento centralizado de todos os 
serviços terceirizados, o que implicará em vantagem administrativa e econômica para o CONTER, 
sobretudo no que se refere aos aspectos de fiscalização e aferição da execução contratual, o que 
somente será possível com a classificação dos postos de trabalho como itens e o agrupamento 
destes em um único lote.  
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2.5. A natureza da contratação do serviço a ser executado foi o critério usado para tal definição, 
pois licitar cada posto separadamente, como itens distintos, comprometeria a qualidade dos 
serviços prestados bem como a responsabilização dos fornecedores em possíveis casos fortuitos, 
caso várias prestadoras atendam a demanda de um único lote. Ressalta-se que a contratação por 
resultado não é possível, pois não há como adequar o pagamento aos resultados efetivamente 
obtidos.  
 
2.6. Além do exposto acima, cabe frisar que a licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de 
vista da eficiência técnica, por manter a qualidade dos serviços, haja vista que o gerenciamento do 
contrato irá permanecer todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as 
vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, a maior 
interação entre as diferentes fases dos serviços, concentração da responsabilidade pela execução 
dos serviços em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. Lembramos que o lote 
único contém apenas 03 (três) itens.  
 
2.7. Também é importante ressaltar que o disposto no §1º do art. 23 da Lei 8.666/1993, que se 
refere à ampla divisão dos serviços em parcelas, quando se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, não é o caso do objeto desta contratação, principalmente sob o ponto de 
vista da qualidade e do tempo gasto pelos serviços prestados, pois não se configura vantagem 
técnica para a Administração a dissolução do lote em itens.  
 
2.8. Assim, a opção pela realização da licitação em lote (único) decorreu com vistas a otimizar as 
atividades de gestão e, principalmente, de execução, por parte da fiscalização da CONTRATADA, 
além de impedir eventuais conflitos oriundos de responsabilização quanto à execução de serviços 
irregulares. 
 
2.9. Complementarmente, a Administração entende como favorável promover apenas um 
procedimento licitatório, considerando suas eventuais prorrogações durante um prazo de até 60 
(sessenta) meses, uma vez que o parcelamento de serviços terceirizados de menor complexidade, a 
rigor, não tem se mostrado favorável à Administração Pública, de modo geral, sobretudo no que 
tange ao alinhamento aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade. 
 
3. TABELA COM DIMENSIONAMENTO DO TERRENO: 
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 ÁREAS DIMENSÕES TÉCNICAS EM M² 
ÁREA TOTAL 20 M FRENTE E FUNDO /50M LATERAIS 

DIREITA E ESQUERDA – 1.000 m² 
ÁREA ÚTIL 809,54 m² 

FACHADA ENVIDRAÇADA FRONTAL 71m² de fachada envidraçada 
DIVISÓRIAS EM BLINDEX 111m² 

JANELAS 95m² 
VISORES 20 m² 

PORTAS EM VIDRO 2.10x80 = 22m²  1.90x80 = 14m² 
BANHEIROS 13 

        O terreno ainda possui jardins na parte da frente e fundo.  
 
4. DA UNIDADE DE MEDIDA PARA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. Assim, o critério de remuneração da CONTRATADA se dará por meio do quadro dos serviços 
citados no objeto, levando em consideração o fato dos serviços de limpeza, copeiragem e 
manutenção, atualmente, de particularidades que dificultam a adoção de um Instrumento de 
Medição de Resultado (IMR), nos termos do Anexo V-B, da IN05/SEGES/MP/2017 e estudo sobre a 
composição dos custos dos valores limites serviços de limpeza e conservação.  
 
4.1.1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é uma ferramenta aplicada na Terceirização, 
que possibilita a aferição da qualidade em que os serviços serão prestados, cuja escolha de 
atividades e indicadores mínimos de desempenho devem ser previamente delineados para que o 
contratado tenha ciência e cautela na execução. Essa ferramenta define, em bases compreensíveis, 
tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da 
prestação dos serviços e as respectivas adequações de pagamento. Possui a mesma natureza e 
substitui o antigo Acordo de Nível de Serviço (ANS).  
 
5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 5.1. Os serviços serão executados nas instalações físicas do Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia – CONTER, Brasília/DF, Quadra 2 Conjunto A3, setor de industrias – 71736-201/Brasília-
DF. 
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6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ATRIBUIÇÕES  
 
6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
6.1.1. A contratada prestará os serviços abaixo elencados nas condições estabelecidas, devendo ser 
executados com qualidade e eficiência.  
 
6.1.2 A Contratante possui equipamentos (geladeira, cafeteria, forno micro-ondas e utensílios 
domésticos) necessário ao preparo do café e outros, os quais serão colocados à disposição da 
empresa, que assumirá o ônus pela conservação e perfeita conservação dos mesmos. 
 
6.1.3 Para integral atendimento dos objetivos esperados e aferição de qualidade, os prestadores de 
serviços indicados pela CONTRATADA deverão possuir habilidades pessoais e técnicas, tais quais: 
presteza, paciência, pontualidade, cordialidade, capacidade de memorização, educação, boa 
comunicação verbal, equilíbrio e responsabilidade.  
 
6.2. Os empregados da contratada designados a prestar os serviços deverão:  
 
6.2.1. Tratar a todos com cordialidade e executar os serviços com presteza; 
 
6.2.2. Cumprir prontamente as tarefas atribuídas;  
 
6.2.3. Cumprir rigorosamente o horário, respeitando as determinações quanto à hora de entrada, 
saída e intervalos;  
 
6.2.4. Permanecer no local de trabalho durante todo o horário que lhe for determinado, salvo 
quando devidamente justificado e autorizado pelo responsável da CONTRATADA, que providenciará 
a substituição imediata do prestador de serviços.  
 
6.2.5. Manter-se devidamente uniformizados(as) e identificados(as) por crachá com fotografia e 
dados documentais; 
 
6.2.6. Demonstrar competências/habilidades pessoais, tais como: comunicar-se de maneira clara, 
ágil e objetiva, ouvir com atenção, capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes, bom 
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senso, iniciativa, empatia, interesse, eficiência, senso de organização, autonomia, paciência, 
entusiasmo, respeito mútuo, espírito de equipe, demonstrar conhecimentos de informática, 
demonstrar pró-atividade.  
 
6.3. SERVENTE:  
6.3.1. Quantidade de profissional: 2 (dois – sexo feminino); 
 
6.3.2. Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais, sendo1(uma) hora para o almoço;  
 
6.3.3. Período de serviço: de segunda-feira a sexta - feira;  
 
6.3.4. Escolaridade mínima exigida: Ensino fundamental incompleto;  
 
6.3.5. Código CBO: 5143-20;  
 
6.3.6. Atribuições: 
 
6.3.7. 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. 
 
6.3.8. DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
a) Efetuar a lavagem, assentos e pias dos sanitários com desinfetante; 
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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) Seguir a limpeza das salas conforme cronograma de reuniões. 
 
6.3.9. SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
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; 
h) Vidros das portas, divisórias e banheiros. 
 
6.3.10. 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. 
 
6.4. COPEIRAGEM:  
6.4.1. Quantidade de profissional: 1 (um -  sexo: feminino); 
6,4,2. Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais sendo1(uma) hora para o almoço;  
6.4.3. Período de serviço: de segunda-feira a sexta - feira;  
 6.4.4. Código CBO: 5134-25;  
 
6.4.5  Atribuições: 
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 a) Servir o cliente: servir e preparar pratos, servir e preparar bebidas, tais como: chás, café e sucos, 
administrar o fluxo de materiais e louças na copa, servir lanches diversos quando necessário;  
b) Atender o cliente: recepcionar e acomodar visitantes, acompanhando-os até a mesa ou local 
apropriado, questionar as preferências do cliente, dar-lhe sugestões, fornecer informações ao 
cliente/visitante, atender reclamações do cliente dando-lhe a devida atenção;  
c) Montagem da mesa/carrinho/balcão (quando necessário): organizar estrutura de apoio (montar 
mise-enplace), providenciar talheres, pratos, copos, louças e outros materiais necessários ao 
serviço, dobrar guardanapos, forrar bandejas, montar a mesa/balcão/carrinho, montar kits de 
descartáveis (guardanapos, talheres, sal), selecionar produtos de limpeza, repor material de apoio, 
repor bebidas e alimentos, decorar mesa;  
d) Organizar trabalho: conferir ordens de serviço, verificar quantidade, disponibilidade e validade de 
produtos, verificar material de trabalho (utensílios e equipamentos), requisitar utensílios, 
equipamentos e produtos de limpeza, verificar estoque de bebidas e alimentos, controlar prazo e 
data de validade de alimentos e bebidas, controlar sobras e perdas, controlar acesso de pessoas, 
observar cumprimento das normas sanitárias, observar segurança do local de trabalho;  
f) Desmontagem (quando necessário): desmontar mesas, desmontar carrinho, desmontar balcão, 
recolher louças, talheres, pratos, copos e bandejas, guardar louças e prataria, desmontar o bufê 
(buffet), tirar toalhas e arrumar o espaço, inventariar o material (louças, pratarias, enxoval de mesa) 
preparando-o para a equipe de limpeza; 
g) Higienizar equipamentos e utensílios: lavar utensílios, limpar e secar louças, prataria e 
equipamentos em geral, esterilizar instrumentos e materiais, limpar balcão, bancada, carrinho, 
mesa e chão, retirar restos de comida, separar o lixo e destiná-lo ao local apropriado; 
 
 
6.5. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE TRABALHO MANUTENÇÃO E 
REPAROS 
 
6.5.1. A Contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra listada na Planilha, necessários à execução 
dos serviços de manutenção. 
 
6.5.2. 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 
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elétricos que impliquem em desligamentos, entre outros, bem como atendimentos de urgência 
(panes nos sistemas 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. 
 
6.5.3. 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. 
 
6.5.4. Para a função de manutenção solicitada sob demanda, a Contratada deverá dispor de no 
mínimo, 01 (um) responsável pela manutenção e reparos, que contenha os seguintes Profissionais: 

 
PROFISSIONAL 

PEDREIRO 
JARDINEIRO 
LIMPADOR DE FACHADA ENVIDRAÇADA 
PINTOR 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
AUXILIAR PRÁTICO DE MARCENARIA 
CHAVEIRO 

 
PROFISSIONAL ATIVIDADES  

 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; 

PEDREIRO f) Fixação de lixeiras, placas ou outros suportes 
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no solo ou em paredes;  

 g) Impermeabilização de pontos de vazamento 
em lajes; 

 
h) Assentamento de pedras de mármore, granito, 
cerâmica e porcelanato para recomposição de 
revestimentos, piso e parede. 

 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. 
 

 
PROFISSIONAL ATIVIDADES  

 a) limpeza da área externa pavimentada; 

 b) corte e plantio de grama com limpeza da área 
verde, incluindo os pomares; 

JARDINEIRO c) manutenção dos canteiros; 
 d) formação e manutenção de vasos decorativos; 
 e)manutenção de viveiro de plantas; 
 f) manutenção de hortas; 
 g) manutenção de cercas vivas; 
 h) manutenção de arbustos, árvores e topiarias. 

 
PROFISSIONAL ATIVIDADES  

LIMPADOR FACHADA 
ENVIDRAÇADA 

a) Limpeza geral de todos os vidros internos e 
externos, (1º e 2ª andar); 

 
PROFISSIONAL ATIVIDADES 

 a) Quantificação e qualificação de materiais 
necessários ao serviço; 

 
b) Realização de emassamento, raspagem e 
pinturas e aplicação de outros revestimentos em 
geral; 
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PINTOR 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 

 

a) Execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva necessários ao bom 
funcionamento das instalações hidrossanitárias e 
hidráulicas; 

 b) bom funcionamento das instalações 
hidrossanitárias e hidráulicas; 

 c) Instalação de acessórios e equipamentos; 

 d) Realização de testes operacionais dos 
equipamentos; 

 e) Regulagem de pressão nas tubulações; 

 
f) Inspeção visual, semanal, das instalações 
hidráulicas dos banheiros e das copas, 
verificando a existência de vazamentos; 

MANUTENÇÃO HIDRAULICA 
g) Inspeção do funcionamento das boias e chaves 
boias de regulagem de água dos Reservatórios 
Superiores e Inferiores; 

 h) Inspeção nas válvulas e registros da tubulação 
hidráulica; 

 i) Verificação do funcionamento das válvulas de 
descarga; 

 j)Verificação dos funcionamentos das torneiras; 
 k)Verificação do estado das pias e vasos;  
 l)Verificação de obstrução nas pias, vasos e 
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drenos; 
 m)Verificação das condições dos ralos de 

escoamento; 
 n)Verificação do funcionamento das válvulas dos 

sanitários; 
 o)Verificação da existência de vazamento nas 

pias, vasos e torneiras; 
 p)Inspeção nas caixas assépticas; Limpeza dos 

ralos de escoamento; 
q) limpeza de caixa d´agua 

  
 

PROFISSIONAL ATIVIDADES 

MARCENARIA 

a) Montagem e desmontagem de estantes e 
armários;  
b) Aplicação/substituição de laminado 
melamínico em portas, armários e estantes, 
dentre outros; 
c) Instalação/substituição de fechaduras; 
Execução de outras atividades correlatas à 
função. 
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; 

 
PROFISSIONAL ATIVIDADES 



             

 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA  
Serviço Público Federal  

 
 

  
SRTVN/702, Bl. P, Salas 2.060/2.062 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900 – Telefax (0XX 61) 3326 9374 

E-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 
 

Página 39 de 80 
 

  
  
  
  
  

MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

Leitura dos instrumentos de medição de energia 
ativa e reativa; Inspeção em todos os 

equipamentos e do ambiente Limpeza do local; 
Inspeção visual quanto à limpeza externa nos 

equipamentos; 
Verificação da existência de ruídos anormais, 

elétricos ou mecânicos; 
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; 
Verificação do estado das partes metálicas 

quanto ao índice de oxidação, aterramento. 
 

PROFISSIONAL ATIVIDADES 

CHAVEIRO 

Abertura de fechadura – portas, gavetas e 
armários 

Conserto de fechadura comum 
Cópia de chave simples 

Conserto de fechadura tetra 
Abertura de chave tetra 

Cópia de chave tetra 
Modelagem de chave tetra 

Modelagem de chave comum 
Instalação de fechadura tetra e fechaduras em 

mesas 
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Instalação de fechadura La Fonte ou similar 
Troca de segredo de fechadura de porta 

Troca de segredo de fechadura Tetra 
Abertura de cofre digital 

Abertura de cofre comum 
Modelagem de chave de cofre comum 

 
 
6.5.5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O TRABALHO INTERNO, EXTERNO DE FACHADA 
ENVIDRAÇADA: 
 
Os serviços de limpeza dos vidros, internos e externos, deverá a proponente observar as seguintes 
diretrizes constantes da NR 35:  
• assegurar que todas as medidas de segurança dispostas na NR 35 sejam cumpridas; 
 • desenvolver procedimentos de rotina para as atividades a serem efetuadas em altura;  
• assegurar que as instalações em que será executado o trabalho em altura sejam previamente 
avaliadas (desde o estudo até a implementação de todas as medidas de segurança);  
• informar os empregados sobre os riscos no trabalho e as medidas de controle relacionadas a esse 
trabalho específico; 
 • submeter todos os empregados (homens e/ou mulheres) que forem aprovados para efetuar 
trabalho em altura a treinamento normativo obrigatório com carga horária mínima de 8 horas, 
incluindo parte teórica e prática, no formato presencial e, na hipótese da proponente ser 
contratada, demonstrar ao CONTER que os cursos foram devidamente ministrados a esses 
empregados, sob pena de não celebração do contrato ou sua rescisão por justo motivo;  
• assegurar a presença de um supervisor para o trabalho em altura em todas as suas etapas. O 
supervisor deverá ter plenos conhecimentos práticos e teóricos referentes à peculiaridade deste 
tipo de trabalho; 
• fornecer os equipamentos de segurança necessários, tanto individuais quanto coletivos;  
• assegurar que sejam organizados e arquivados todos os documentos previstos na NR 35, em 
especial daqueles empregados que irão prestar o serviço na sede do CONTER. 
 
6.6. DOS UNIFORMES DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 
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6.6.1. A contratada deverá fornecer aos seus empregados uniformes, equipamentos de proteção 
individual (EPI) e equipamentos necessários à execução das atividades de cada ocupação, conforme 
normas legais ou negociais reguladoras dos trabalhos da categoria.  
 
6.6.2. Insere-se no conceito de equipamentos, além daqueles estabelecidos na Norma 
Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, luvas e calçados adequados para os 
auxiliares de limpeza e máscara, luvas e tocas descartáveis para a copeira quando do manuseio de 
alimentos(quando necessário). 
 
6.6.3. Os uniformes para a função de auxiliar de limpeza devem ser confeccionados em material 
flexível, com bolsos e recorte/fôrma que permita o adequado exercício das funções. 
 
6.6.4.  Os uniformes deverão apresentar logotipo da CONTRATADA.  
 
6.6.5. No caso de danos a qualquer peça do uniforme, a contratada deverá proceder à substituição 
por outro novo num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação por parte do 
CONTRATANTE.  
 
6.6.6. Não será permitido a nenhum prestador se apresentar ao serviço sem uniforme ou com 
uniforme rasgado, estragado ou sujo.  
 
6.6.7. Os uniformes deverão ser substituídos a cada 6 (seis) meses, ou sempre que solicitado pelo 
Fiscal do Contrato pelo desgaste prematuro, às expensas da CONTRATADA. 
 
6.6.8. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes apropriados às gestantes, substituindo-os para 
dar o devido conforto durante a gestação, observada a necessidade de manutenção das 
características do modelo do uniforme, que deverá ser preservada. 
 
6.6.9. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados, salvo comprovada perda, dano ou extravio por parte do 
prestador.  
 
6.6.10. Os uniformes deverão compreender as seguintes características: 
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6.6.11. UNIFORME LIMPEZA: 
 
6.6.11.1. Feminino: 02 (dois) conjuntos calça e camisa (com mangas curtas), confeccionados em 
material flexível e respirável; 02 (dois) calçados conforme NR 32.  
6.6.11.2. Os conjuntos de uniforme para essa categoria profissional deverão possuir corte maior 
permitindo aos prestadores de serviço a mobilidade necessária ao desempenho das suas atividades. 
 
7.  FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
 
7.1. A Contratada, além do serviço a ser prestado, deverá fornecer para ao Contratante, os 
saneantes domissanitários, os materiais de limpeza e higiene, os equipamentos e utensílios 
suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza do prédio e demais 
atividades correlatas.  
 
7.2 MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (Materiais de limpeza: a relação básica de material 
de consumo estimada será a especificada abaixo):  
 
7.3. ITENS ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS DE CONSUMO: 
 

RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR MÊS: 
 

ITEM  
 

MATERIAL 
 

UNIDADE 
QUAT. ESTIMADA/MÊS 

1 Água sanitária. 
Referência: Marca 
Qboa 

 
            
             LITRO 

24 

2 Álcool em Gel 
Antisséptico 70% 
(refil) 800 ml. 
Referência: Marca 
Start 

REFIL 10 

3 Álcool etílico 
diluído 46º. 
Referência: Marca 
Start 

LITRO 15 

4 Desinfetante GALÃO 02 
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aromatizante 
lavanda galão 5 
litros. 
Referência: Marca 
Veja 

5 Desodorizador de 
ar talco. 
Referência: Marca 
DomLine 

UNIDADE 10 

6 Detergente líquido 
500 ml, Neutro, 
500 ml. 
Referência: Limpol 

FRASCO 10 

7 Esponja dupla 
face. Referência: 
Marca Scoth 

UNIDADE 10 

8 Flanela 50 x 70 cm UNIDADE 10 
9 Lã de aço. 

Referência: Marca 
Bombril 

PCT. PEQUENO 02 

10 Limpador multiuso 
limão. Referência: 
Marca Veja 

UNIDADE 12 

11 Lustra-móveis, 
lavanda. 
Referência: Marca 
Poliflor 

UNIDADE 02 

12 Luva de borracha. 
Referência: Marca 
Protemax 

PAR 10 

13 Pano para limpeza 
de chão 

UNIDADE 10 

14 Papel higiênico: 
macio, de primeira 
qualidade com 

FARDO 03 
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folha dupla 
picotada, tipo 
extrafino, na cor 
branca 
em rolo de 
30x10cm. 
Referência: Marca 
Luxo 
 

15 Papel toalha: tipo 
papel interfolhas, 
de primeira 
qualidade, branco, 
02 (duas) dobras, 
19,5 x 20,5 
cm. Referência: 
Marca Luxo 

CAIXA C/ 1.000 20 

16 Refil Sabonete 
líquido, erva doce, 
800 ml. 
Referência: Marca 
Audax 

REFIL 10 

17 Sabão em pedra. 
Referência: Marca 
Ypê 

UNIDADE 05 

18 Sabão em pó 1 
kilo. Referência: 
Marca Omo 

QUILO 02 

19 Saponáceo 
cremoso. 
Referência: Marca 
Cif 

UNIDADE 10 

20 Saco para lixo 
cinza, 30 litros. 
Referência: Marca 

PACOTE C/ 100 01 
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Braslixo 
21 Saco para lixo 

preto, 100 litros. 
Referência: Marca 
Braslixo 

PACOTE C/ 100 01 

22 Saco para lixo azul, 
100 litros. 
Referência: Marca 
Braslixo 

PACOTE C/ 100 01 

23 Refil para Mop 
acrílico 60 cm 

UNIDADE 0 (ZERO) 

24 Refil para Mop 
microfibra 60 cm 

UNIDADE 01 

25 Refil para Mop 
vidro 

UNIDADE 01 

26 Limpa Espelhos e 
Vidros 
Antiembaçante. 
Referência: Marca 
Bombril 

UNIDADE 06 

 
 
 

RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR ANO: 
1.  Balde plástico 20 

litros. Referência: 
Marca Plasutil 

UNIDADE 03 

2.  Dispenser de 
álcool em gel 800 
ml. Referência: 
Marca Santher 

UNIDADE 12 

3.  Escova sanitária. 
Referência: Marca 
Condor 

UNIDADE 06 

4.  Pá de cabo longo UNIDADE 01 
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para lixo. 
Referência: Marca 
Condor 

5.  Rodo de borracha 
tamanho grande. 
Referência: 
Marca Condor 

UNIDADE 01 

6.  Rodo de borracha 
tamanho 
pequeno. 
Referência: 
Marca Condor 

UNIDADE 03 

7.  Mop pó acrílico 60 
cm. Referência: 
Marca 
Bralimpia 

UNIDADE 01 

8.  Mop Pó Microfibra 
60 cm. Referência: 
Marca 
Brinox 

UNIDADE 01 

9.  Mop Vidro. 
Referência: Marca 
Condor  

UNIDADE 01 

10.  Vassoura pequena 
de pelo. 
Referência: Marca 
Condor 

UNIDADE 04 

11.  Escovas para lavar 
pano de chão 

UNIDADE 03 

 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 

1.  Escada tipo 
cavalete com 4 
degraus 

 01 

2.  Extensão 30 mt  01 
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3.  Placas amarelas 
“PISO MOLHADO” 

 04 

4.  Aspirador de pó  01 
 
8. DO PAGAMENTO  
8.1. O CONTRATANTE pagará à licitante CONTRATADA pelos SERVIÇOS DE SERVENTE, COPEIRAGEM 
com fornecimento de todos os materiais de limpeza e equipamentos a serem executados nas 
dependências do Conselho  Nacional, MENSALMENTE o valor de R$ xxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), totalizando o valor anual de R$ xxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  
 
8.1.1. O CONTRATANTE poderá solicitar quando necessário (sob demanda), os serviços de 
manutenção e serão pagos como diária, conforme valores especificados no contrato. 
 
8.2.  O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de ordem bancária até o 5º 
(quinto) dia útil após a entrega do documento de cobrança a administração do Conselho Federal de 
Medicina e o atesto da nota fiscal pelo Executor do contrato.  
 
8.3. A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) 
perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e comprovante 
de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), inclusive relativa ao Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), bem como da prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.  
 
8.4. Caso a CONTRATADA goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação 
de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 
123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela 
IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.   
 
8.5 Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por comunicar ao 
CONTER qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 
do contrato.   
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8.6 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará pendente e o pagamento sustado até que o CONTRATADO providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.   
 
8.7 Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do 
serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.  
 
8.8 Caso a CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado no item 16.2, pagará à CONTRATADA 
atualização financeira de acordo com a variação do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de 
atraso.   
 
8.9 Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicáveis as obrigações 
adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção prevista no item 16.8.  
  
 8.10 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual. 
 
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
9.1. São obrigações e responsabilidade da contratada: 
 
9.1.2. 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, deverão ser de 1ª qualidade.; 
 
9.1.3. Fornecer mão de obra capacitada com idade não inferior a 18 anos, para exercer as funções 
referentes ao objeto deste Contrato; 
 
9.1.4. Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador (por 
ocorrência) 
 
9.1.5. Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades 
do serviço; 
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9.1.6. Efetuar a reposição de funcionários faltosos, atestados (por funcionário e por dia) ou que não 
estejam adequados a política do Conselho; 
 
9.1.7. 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; 
 
9.1.7.1. 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; 
 
9.1.5.2. Fica ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com os encargos referidos no 
Item acima, 9.1.5, 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. 
 
9.1.5.3. 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. 
 
9.1.6. 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); 
 
9.1.7. Fornecer os uniformes, nas especificações e quantidades estabelecidas; 
 
9.1.8. 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); 
 
9.1.9. Orientar seus funcionários quanto às normas internas da Administração. 
 
9.1.10. 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; 

 
9.1.11. 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; 
 
9.1.12. 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; 
 
9.1.13. 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. 

 
9.1.14. Identificar todos os equipamentos, ferramentas com 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; 
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9.1.15. 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; 
 
10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
10.1. São obrigações e responsabilidades da Contratante: 
 
10.1.1. 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 necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA constantes deste 
Contrato; 
 
10.1.2. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Contrato; 
 
10.1.3. Proporcionar todas as facilidades possíveis à perfeita execução do objeto contratado; 
10.1.4. Responsabilizar-se pelos pagamentos devidos, nos prazos e condições pactuados nesta 
descrição.  
 
10.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante legal da Contratante; 
 
10.1.6. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 
e o CONTER, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 
 
11. PESQUISA DE PREÇO 

 
PREÇO FINAL GLOBAL 

 
 

SERVIÇOS 
TURNO - CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
DE 

FUNICONÁRIOS 

Valor 
Unitário 

Valor 
Mensal 

Valor Anual 

 
SERVENTE 

 
Diurno - 40h 

 
2 

 
R$ 5.242,06 

 
R$ 10.484,12 

 
R$ 125.809,44 



             

 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA  
Serviço Público Federal  

 
 

  
SRTVN/702, Bl. P, Salas 2.060/2.062 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900 – Telefax (0XX 61) 3326 9374 

E-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 
 

Página 52 de 80 
 

  
  
  
  
  

 
COPEIRAGEM 

 
Diurno - 40h 

 
1 

 
R$ 4.062,54 

 
R$ 4.062,54 

 
 R$    48.750,43 

MANUTENÇÃO ² SOB DEMANDA     RS    300,00   R$      3.600,00 
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR MÊS(dois funcionários): R$ 1.449,70   R$    17.396,40 

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR ANO: 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 

  R$         563,30 
  R$           43,86 

TOTAL ANUAL  
 
 
11. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA REQUISIÇÃO 
 
11.1 A prestação dos serviços descritos nesta Descrição deverá ser iniciada após a assinatura do 
Contrato, devendo a CONTRATADA alocar a mão-de-obra no respectivo local e nos horários a serem 
fixados pelo CONTER, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 
impossibilite de assumir os serviços contratados.  
 
12 - REAJUSTE   
 
12.1 - O preço pelo qual será aportado o objeto da presente licitação será reajustado a cada 12 
(doze) meses com base no IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, no caso de renovação do contrato.  
  
13. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
6.2.2.1.1.33.90.36.014 – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 
  
 
14. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO  
 
R$178.400,00 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos reais).  
  
 15. DA FISCALIZAÇÃO  
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15.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 
nº 8.666/93, pelo Setor de Contabilidade do CONTER, podendo ser substituído, conforme 
conveniência e oportunidade da Administração.  
  
15.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo do CONTER, não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, 
na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da 
legislação vigente.  
  
 16.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    
 
16.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, 
ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual 
pelo qual possa ser responsabilizado o Licitante/Contratada, esta, sem prejuízo das demais sanções 
previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/1993, poderá sofrer as seguintes penalidades:  
  
16.1.1. Advertência por escrito.  
  
16.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o valor da parcela não 
cumprida, considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade.  
  
16.1.3. 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 fizer o 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item neste edital.  
  
16.1.4. O licitante que, convocado no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação dos serviços, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, além de ser descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.  
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16.1.5 As irregularidades de caráter comercial ou técnico, sujeitas às penalidades previstas neste 
item, serão registradas no SICAF.  
  
16.1.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização do Licitante/Contratada por 
eventuais perdas e danos causados ao CONTER.  
  
16.1.7 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
  
16.1.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados ao Licitante/Contratada o 
contraditório e a ampla defesa.   
   
17. DA ELABORAÇÃO   

 
17.1 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a legislação específica e com a 
necessidade da Administração.  
  
 

Brasília, agosto de 2019  
 

ORIGINAL ASSINADO  
TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS  

Diretor-Presidente do CONTER  
 
 
 

ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - SERVENTE 
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017. 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referente a contratação) 
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A 
Data da apresentação da proposta 
(dia/mês/ano):  

B Município: Brasília/Df 
C Ano do Acordo, Convenção ou dissídio: 2019 
D Número de mês de execução contratual 12 meses 

 
Identificação do Serviço: 

Tipo de serviço UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A SER CONTRATADA 
SERVENTE POSTO 2 
 

 1. MÓDULOS Mão de obra 
 
Mão - de – obra vinculada a execução contratual 

 
Dados para composição dos custos referente à mão – de – obra 

1 Tipo de serviço Servente (diurno) 
2 Classificação brasileira de Ocupações (CBO) 5143-20 
3 Salário normativo de Categoria profissional  
4 Categoria Profissional Servente 
5 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

 
Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
A Salário-Base   

Total   

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 
Adicional de Férias Valor (R$) 
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A 13º (décimo terceiro) Salário   
B Férias e Adicional de Férias   

Total   

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições. 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 
A INSS 20,00%   
B Salário Educação 2,50%   
C SAT     
D SESC ou SESI 1,50%   
E SENAI - SENAC 1,00%   
F SEBRAE 0,60%   
G INCRA 0,20%   
H FGTS 8,00%   

Total      

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 
A Transporte   
B Auxílio-Refeição/Alimentação   
C Benefício xxx   
D Outros (especificar)   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 
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2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais 
e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 
Adicional de Férias   

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições   
2.3 Benefícios Mensais e Diários   

Total   

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado   

B Incidência do FGTS sobre o Aviso 
Prévio Indenizado   

C Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Indenizado   

D Aviso Prévio Trabalhado   

E Incidência dos encargos do submódulo 
2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

F Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

Total   

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

 
4.1 Ausências Legais Valor (R$) 
A Férias   
B Ausências Legais   
C Licença-Paternidade   
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D Ausência por acidente de trabalho   
E Afastamento Maternidade   
F Outros (especificar)   

Total    

Submódulo 4.2 - Intrajornada 

 
4.2 Intrajornada Valor (R$) 
A Intervalo para repouso e alimentação   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
4 Custo de Reposição do Profissional 

Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais   
4.2 Intrajornada   

Total   

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 
A Uniformes   
B Materiais   
C Equipamentos   
D Outros (especificar)   

Total    

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 
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A Custos Indiretos     
B Lucro     
C Tributos     
  C.1. Tributos Federais (especificar)     
  C.2. Tributos Estaduais (especificar)     
  C.3. Tributos Municipais (especificar)     

Total      

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

  Mão de obra vinculada à execução 
contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da 
Remuneração   

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios 
Anuais, Mensais e Diários   

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

D Módulo 4 - Custo de Reposição do 
Profissional Ausente   

E Módulo 5 - Insumos Diversos   
Subtotal (A + B +C+ D+E)   

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos 
e Lucro   

Valor Total por Empregado    
 
 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - COPEIRAGEM 
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referente a contratação) 

A 
Data da apresentação da proposta 
(dia/mês/ano):  

B Município: Brasília/Df 
C Ano do Acordo, Convenção ou dissídio: 2019 
D Número de mês de execução contratual 12 meses 

 
Identificação do Serviço: 
Tipo de serviço UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A SER CONTRATADA 
COPEIRAGEM POSTO 1 

 
 1. MÓDULOS Mão de obra 

 
Mão - de – obra vinculada a execução contratual 

 
Dados para composição dos custos referente à mão – de – obra 

1 Tipo de serviço Copeira (diurno) 
2 Classificação brasileira de Ocupações (CBO) 5143-20 
3 Salário normativo de Categoria profissional  
4 Categoria Profissional Copeiro 
5 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

 
Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
A Salário-Base   

Total   

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Valor (R$) 
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Adicional de Férias 

A 13º (décimo terceiro) Salário   
B Férias e Adicional de Férias   

Total   

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições. 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 
A INSS 20,00%   
B Salário Educação 2,50%   
C SAT     
D SESC ou SESI 1,50%   
E SENAI - SENAC 1,00%   
F SEBRAE 0,60%   
G INCRA 0,20%   
H FGTS 8,00%   

Total      

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 
A Transporte   
B Auxílio-Refeição/Alimentação   
C Benefício xxx   
D Outros (especificar)   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 
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2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais 
e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 
Adicional de Férias   

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições   
2.3 Benefícios Mensais e Diários   

Total   

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado   

B Incidência do FGTS sobre o Aviso 
Prévio Indenizado   

C Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Indenizado   

D Aviso Prévio Trabalhado   

E Incidência dos encargos do submódulo 
2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

F Multa do FGTS e contribuição social 
sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

Total   

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

 
4.1 Ausências Legais Valor (R$) 
A Férias   
B Ausências Legais   
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C Licença-Paternidade   
D Ausência por acidente de trabalho   
E Afastamento Maternidade   
F Outros (especificar)   

Total    

Submódulo 4.2 - Intrajornada 

 
4.2 Intrajornada Valor (R$) 
A Intervalo para repouso e alimentação   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
4 Custo de Reposição do Profissional 

Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais   
4.2 Intrajornada   

Total   

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 
A Uniformes   
B Materiais   
C Equipamentos   
D Outros (especificar)   

Total    

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
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6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 
A Custos Indiretos     
B Lucro     
C Tributos     
  C.1. Tributos Federais (especificar)     
  C.2. Tributos Estaduais (especificar)     
  C.3. Tributos Municipais (especificar)     

Total      

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

  Mão de obra vinculada à execução 
contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da 
Remuneração   

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios 
Anuais, Mensais e Diários   

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

D Módulo 4 - Custo de Reposição do 
Profissional Ausente   

E Módulo 5 - Insumos Diversos   
Subtotal (A + B +C+ D+E)   

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos 
e Lucro   

Valor Total por Empregado    
 
 
 
 

ANEXO IV 
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PLANILHA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                                                                                    
RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR MÊS: 

 
ITEM  

 
MATERIAL 

 
UNIDADE 

QUAT. 
ESTIMADA/MÊS 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(em R$ 

VALOR 
MENSAL 
(em R$ 

1 Água sanitária. 
Referência: Marca 
Qboa 

 
            
             LITRO 

24   

2 Álcool em Gel 
Antisséptico 70% 
(refil) 800 ml. 
Referência: Marca 
Start 

REFIL 10   

3 Álcool etílico diluído 
46º. Referência: 
Marca Start 

LITRO 15   

4 Desinfetante 
aromatizante lavanda 
galão 5 litros. 
Referência: Marca 
Veja 

GALÃO 02   

5 Desodorizador de ar 
talco. Referência: 
Marca 
DomLine 

UNIDADE 10   

6 Detergente líquido 
500 ml, Neutro, 500 
ml. 
Referência: Limpol 

FRASCO 10   

7 Esponja dupla face. 
Referência: Marca 
Scoth 

UNIDADE 10   

8 Flanela 50 x 70 cm UNIDADE 10   
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9 Lã de aço. Referência: 
Marca Bombril 

PCT. 
PEQUENO 

02   

10 Limpador multiuso 
limão. Referência: 
Marca Veja 

UNIDADE 12   

11 Lustra-móveis, 
lavanda. Referência: 
Marca Poliflor 

UNIDADE 02   

12 Luva de borracha. 
Referência: Marca 
Protemax 

PAR 10   

13 Pano para limpeza de 
chão 

UNIDADE 10   

14 Papel higiênico: 
macio, de primeira 
qualidade com 
folha dupla picotada, 
tipo extrafino, na cor 
branca 
em rolo de 30x10cm. 
Referência: Marca 
Luxo 
 

FARDO 03   

15 Papel toalha: tipo 
papel interfolhas, de 
primeira 
qualidade, branco, 02 
(duas) dobras, 19,5 x 
20,5 
cm. Referência: 
Marca Luxo 

CAIXA C/ 
1.000 

20   

16 Refil Sabonete 
líquido, erva doce, 
800 ml. 

REFIL 10   
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Referência: Marca 
Audax 

17 Sabão em pedra. 
Referência: Marca 
Ypê 

UNIDADE 05   

18 Sabão em pó 1 kilo. 
Referência: Marca 
Omo 

QUILO 02   

19 Saponáceo cremoso. 
Referência: Marca Cif 

UNIDADE 10   

20 Saco para lixo cinza, 
30 litros. Referência: 
Marca 
Braslixo 

PACOTE C/ 
100 

01   

21 Saco para lixo preto, 
100 litros. Referência: 
Marca 
Braslixo 

PACOTE C/ 
100 

01   

22 Saco para lixo azul, 
100 litros. Referência: 
Marca 
Braslixo 

PACOTE C/ 
100 

01   

23 Refil para Mop 
acrílico 60 cm 

UNIDADE 0 (ZERO)   

24 Refil para Mop 
microfibra 60 cm 

UNIDADE 01   

25 Refil para Mop vidro UNIDADE 01   
26 Limpa Espelhos e 

Vidros 
Antiembaçante. 
Referência: Marca 
Bombril 

UNIDADE 06   

VALOR TOTAL  
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RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR ANO: 
1. Balde plástico 20 litros. 

Referência: Marca 
Plasutil 

UNIDADE 03   

2. Dispenser de álcool em 
gel 800 ml. Referência: 
Marca Santher 

UNIDADE 12   

3. Escova sanitária. 
Referência: Marca 
Condor 

UNIDADE 06   

4. Pá de cabo longo para 
lixo. Referência: Marca 
Condor 

UNIDADE 01   

5. Rodo de borracha 
tamanho grande. 
Referência: 
Marca Condor 

UNIDADE 01   

      6. Rodo de borracha 
tamanho pequeno. 
Referência: 
Marca Condor 

UNIDADE 03   

7. Mop pó acrílico 60 cm. 
Referência: Marca 
Bralimpia 

UNIDADE 01   

8
.

Mop Pó Microfibra 60 
cm. Referência: Marca 
Brinox 

UNIDADE 01   

9. Mop Vidro. Referência: 
Marca Condor  

UNIDADE 01   

10
. 

Vassoura pequena de 
pelo. Referência: Marca 
Condor 

UNIDADE 04   

11
. 

Escovas para lavar pano 
de chão 

UNIDADE 03   
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VALOR TOTAL  
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 
1. Escada tipo 

cavalete com 4 
degraus 

 01   

2. Extensão 30 mt  01   
3. Placas amarelas 

“PISO MOLHADO” 
 04   

4. Aspirador de pó  01   
VALOR TOTAL  
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ANEXO V – MODELO DE PLANILHA 

 
PREÇO FINAL GLOBAL 

 
 

 
SERVIÇOS 

TURNO - 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
DE 

FUNICONÁRIOS 

Valor 
Unitário 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

 
LIMPEZA 

 
Diurno - 40h 

 
2 

   

 
COPEIRAGEM 

 
Diurno - 40h 

 
1 

   

    MANUTENÇÃO ² SOB 
DEMANDA 

   

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR MÊS(dois funcionários):   

MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR ANO: 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 

 
 
 

TOTAL ANUAL *(PREÇO GLOBAL - LICITAÇÃO)  
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA que realizou vistoria na sede 
do Conselho Nacional de Técnico em Radiologia - CONTER), na data de 
_____/_____/_____, em atendimento às exigências contidas no ITEM 9 do Edital, que visa a 
contratação de prestação de serviços terceirizados. 
 
DECLARA, ainda, que tomou ciência das instalações onde os serviços 
serão executados e das necessidades quanto à utilização de equipamentos 
estabelecidos no Anexo I-F deste Termo de Referência, a cargo da Contratada, para 
execução dos serviços objeto do certame. 
 
DECLARA, por fim, que todas as dúvidas técnicas existentes em relação à 
prestação dos serviços foram esclarecidas pelo preposto do CONTER subscrito nesta. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma. 
 
 

 
        Brasília (DF), dd de mm de 2019. 
 
 
 

Vistoriante  CONTER 
Nome  NomE 
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   ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), 
 
DECLARA que é conhecedor de todos os detalhes técnicos em relação 
aos locais do objeto da licitação, não sendo necessária a realização de vistoria. 
 
DECLARA, por fim, que não existem dúvidas técnicas em relação à 
prestação dos serviços, já tendo sido totalmente esclarecidas pelo preposto do 
CONTER subscrito nesta. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

 
                 Brasília (DF), dd de mm de 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Vistoriante Preposto CONTER 
Nome Nome 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO NORMAS DO EDITAL  
  
Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os 
aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes 
do Edital e seus anexos.  
  
Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos 
ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).  
  
Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados do aceite da proposta.  
  
 
DADOS DA EMPRESA:  
Razão Social: ________________________________________________________________  
  
CNPJ:______________________________________________________________________  
  
Endereço:___________________________________________________________________  
  
Cidade:_______________________ CEP: __________________________UF_____________  
  
Telefone: ____________________Fax:_____________________E-mail:________________  
  
Banco:_____________    Agência:________________ C/C: __________________________  
  
  
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:   
Nome: _____________________________________________________________________  
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RG: ___________________________________C.P.F._______________________________ 
Telefones: ________________________________E-mail: ____________________________  
  
___________________________________________________________________  
(Local e data)  
___________________________________________________________________  
(Carimbo e assinatura do responsável)  
 
 
(Em papel timbrado)  
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO   
  

  
  

Contratação de empresa especializada para a execução de mão de 
obra para os SERVIÇOS DE SERVENTE, COPEIRAGEM E 
MANUTENÇÃO, a serem executados nas dependências do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sendo a função de 
manutenção, solicitada sob demanda, com fornecimento de todos os 
materiais de limpeza e equipamentos QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA E A EMPRESA 
XXXXX.  

  
  
MODALIDADE:  PREGÃO ELETRÔNICO N.°   
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº  

  
Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento de materiais que celebram entre si 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 Conselheiro-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; têm entre si certo e ajustado o 
presente contrato, o qual se regerá pelas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, 
e mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:  

  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO TERMO DE REFERÊNCIA  
  
1.1 Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de mão 
de obra para os SERVIÇOS DE SERVENTE, COPEIRAGEM E MANUTENÇÃO, a serem 
executados nas dependências do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sendo a função de 
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manutenção, solicitada sob demanda, com fornecimento de todos os materiais de limpeza e 
equipamentos para o Conselho Nacional , conforme condições estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I, do Edital Pregão Eletrônico nº xxx/2019.  
 
1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  As especificações dos serviços constam do Termo de Referência, Anexo I 
do Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2018. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
   
2.1. O presente contrato é firmado com amparo nos artigos 54 a 78, da Lei nº 8.666, de 1993, em 
decorrência do resultado do Pregão Eletrônico CONTER nº xxx/2018, ficando todos os atos fazendo 
parte integrante e inseparável do presente contrato, independente de transcrição. 
   

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
  

3.1. O pagamento será realizado de acordo com o item 8. do Termo de Referência, Anexo XX do 
Edital do Pregão Eletrônico nº .  
  
3.2. Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE verificará a situação fiscal e trabalhista da 
CONTRATADA, devendo, portanto, estar devidamente regularizada mediante certidões atualizadas e 
dentro da validade:  
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
c) Certidão Negativa de Débitos junto às Fazendas Estadual, Municipal ou Distrital;  
d) Certificado de Regularidade do FGTS -  
e) CRF; e  
f) Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica optante pelo SIMPLES, se for o caso;  
  
3.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para ao CONTER.  
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3.4. A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da 
manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.  
  
3.5. O pagamento poderá ser em forma de boleto bancário ou creditado em conta corrente da 
Contratada. No caso do valor a ser creditado, deverá ser através de ordem bancária contra qualquer 
instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
  
3.6. O CONTER reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto entregue estiver em 
desacordo com as especificações constantes deste Edital e em seus Anexos.  
 
   

CLÁUSULA QUARTA –LOCAL e INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 
4.1. O local para prestação dos serviços consta nos itens 5. e 11. do Termo de Referência, Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº /2019 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 
5.1. É admitido o reajuste dos preços dos materiais e equipamentos constantes do Anexo I-F do 
Termo de Referência da forma abaixo: 
 
5.1.1. Os preços poderão sofrer reajuste, mediante solicitação da Contratada, desde que seja 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para 
apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir. 
 
5.1.2. Será utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou na hipótese de extinção 
deste, outro que venha a substituí-lo. 
 
5.1.3. A Contratada poderá exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste dos preços até a 
data da prorrogação contratual subsequente. 
 
5.1.4. O reajuste previsto neste capítulo refere-se exclusivamente ao reajuste dos valores de 
materiais e equipamentos. Os demais valores devem ser alterados por  meio de repactuação. 
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5.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 
5.3. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar. 
 
5.4. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade 
da contratação mais vantajosa. 
   

   
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA   

 
6.1. O contrato de fornecimento dos produtos terá vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado a cada 12 (doze) meses, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, a critério do CONTER e de acordo com a legislação em vigor.  

  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
  
7.1. As responsabilidades e obrigações da Contratada serão regidas pelas disposições 
do item 9. do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 
/2019 e demais disposições legais aplicáveis. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES CONTRATANTE:  
 
8.1. A Contratada compromete-se a prestar a garantia dos serviços conforme descritos 
no item 10. do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 
/2019. 
 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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9.1 As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta do 
6.2.2.1.1.33.90.30.005 – MATERIAL DE INFORMÁTICA. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
  
10.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:  
 
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não 
subsistam condições para a continuidade do mesmo;  
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento 
de sua execução.  
  
§ 10. Poderá a Contratante, por meio de comunicação escrita e fundamentada da autoridade 
competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou 
amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 
público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
10.2.  Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da Lei 
Federal 8666/93.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  

11.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, 
sujeitará a CONTRATADA às penalidades e determinações descritas no Capítulo 23 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº /2019 e demais disposições legais aplicáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  

 
12.1 No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 
observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos 
equipamentos fornecidos, sem prejuízo da fiscalização exercida pela  
CONTRATADA.   
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§ 1o. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelos profissionais da T.I 
deste órgão.  
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do 
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.  
  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO  

 
13.1 Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro de Brasilia, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e 
resultantes de direito.  
  

Brasília –  xx de xx de 2019  
  

_____________________________ 
CONTRATANTE 

 
________________________ 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS:  
1) _________________________________________________________ 

  CPF: 
 
 
 2) _________________________________________________________  
CPF: 


