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REF. TEMA / ASSUNTO DESCRIÇÃO QUESTIONAMENTO RESPOSTA NA HORA 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

1. OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

 

1.1.3. Realização de programa de formação e 

capacitação à equipe CONTRATADA, com 

preparação da infraestrutura e apoio logístico e 

operacional; 

Todos os módulos descritos no Caderno de 

Especificações serão realizados antes do 

início da operação/atendimento das unidades 

Na Hora? 

 

Qual a previsão total em dia para realização 

destes treinamentos? 

Sim. Todos os módulos serão realizados 

antes do início da operação das Unidades, 

exceto o Programa de Formação e 

Capacitação para Posto em Operação, 

previsto no item 11.3. 

O total de dias será definido após 

validação da carga horária e conteúdo 

apresentados pela CONTRATADA, 

conforme previsto no item 11.2 e subitens. 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.1.3. Realização de programa de formação e 

capacitação à equipe CONTRATADA, com 

preparação da infraestrutura e apoio logístico e 

operacional para a realização do programa, conforme 

item 11 do anexo 1.A.2 - DAS DIRETRIZES E 

ROTINAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS 

UNIDADES DO NA 

HORA 

 

Todos os módulos descritos no Caderno de 

Especificações serão realizados antes do 

início da operação/atendimento das unidades 

Na Hora? 

 

Qual a previsão total em dia para realização 

destes treinamentos? 

Sim. Todos os módulos serão realizados 

antes do início da operação das Unidades, 

exceto o Programa de Formação e 

Capacitação para Posto em Operação, 

previsto no item 11.3. 

O total de dias será definido após 

validação da carga horária e conteúdo 

apresentados pela CONTRATADA, 

conforme previsto no item 11.2 e subitens. 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

 

3.6 EVENTOS 

ITINERANTES 

3.6.1. Além das unidades físicas do NA HORA, a 

SEJUS realiza eventos itinerantes mensalmente e 

neles há a participação expressiva da estrutura do 

NA HORA e seus órgãos parceiros. Com duração 

mínima de 2 (dois) dias, em local previamente escolhido 

e informado pelo NA HORA, cuja quantidade de 

atendimentos em cada evento varia de 1.244 a 621 

atendimentos (dados IMAGON/2019). 

 

 

O total de 38 postos de trabalho previsto no 

Caderno de Especiações (1.G.2 - POSTOS DE 

TRABALHO PARA OS 

EVENTOS ITINERANTES) ficarão alocados 

em alguma unidade do Na Hora? 

Sim. Os colaboradores da empresa serão 

realocados das unidades do Na Hora para 

atuar nos eventos itinerantes. 
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17. OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA 

 

17.1.43. Realizar no mínimo 621 (seiscentos e vinte e 

um) atendimentos nos eventos itinerantes, conforme 

o Anexo 1.G - EVENTOS EXTERNOS E 

ITINERANTES do Caderno de Especificações. 

Como estabelecer o atendimento mínimo de 

621 nos eventos externos, visto que 

dependerá da demanda local. 

 

Caso a contratada não alcance o mínimo. 

Como será tratado? 

Os eventos itinerantes serão avaliados 

conforme o acordo de níveis de serviço 

previstos no caderno de especificação. 

O texto será alterado para: ‘Observar a 

capacidade do número mínimo de 621 e 

máximo 1.244 de atendimentos nos 

eventos itinerantes’. Caso estes números 

sofram variação para mais ou para 

menos, não haverá sanção a ser 

aplicada. A   Contratada, no entanto, 

está obrigada ao cumprimento do SLA. 

 

 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.7.2. Providenciar e disponibilizar toda a 

infraestrutura de rede elétrica, rede lógica, 

equipamento de informática, estações de trabalho, 

links de comunicação, mobiliário, programação 

visual, atendentes, bem como outras recursos e 

materiais fornecidos para as unidades e que sejam 

necessários para a realização dos eventos 

itinerantes, em observância às disposições contidas no 

Anexo 

1.G - EVENTOS EXTERNOS E ITINERANTES do 

Caderno de Especificações. 

1-Os equipamentos previstos no Caderno de 

Especificações estarão alocados em alguma 

unidade Na Hora? 

 

2-É solicitado rede logica e elétrica 

estabilizada, dentre outras. Se necessárias 

intervenções civis, como será remunerada a 

contratada? 

 

3-Caso a localidade não conte com 

disponibilidade de comunicação de dados 

como: cabeamento, 4G, radio, sendo necessário 

a contratação de link satelital. Como será a 

remuneração neste caso? 

1- Os equipamentos utilizados nos 

eventos itinerantes podem ser alocados 

na Central do Na Hora. 

 

 

2 – A remuneração da contratada será 

conforme estabelecido no caderno de 

especificações, item 1.C.12 - ROL 

EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS, 

observando o estabelecido no item 1.C.2 

 

3 – As localidades escolhidas para os 

eventos sempre contam com infraestrutura 

de abastecimento nas edificações. 
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Termo de 

Referência 

 

 

 

 

4. LOCAL DE 

EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

4.2. A CONTRATADA deverá acatar uma eventual 

mudança de endereço de qualquer das unidades 

relacionadas no item 4.1 bem como de futuras/novas 

instalações de responsabilidade da 

CONTRATANTE, conforme oportunidade e 

conveniência da Administração Pública e em 

atenção aos quantitativos unitários relacionados à 

prestação dos serviços descritos, que pautarão os 

ajustes a serem efetuados no valor da 

contraprestação mensal 

Em eventual mudança de endereço, os custos 

abaixo serão de responsabilidade   de   quem?    

Projeto arquitetônico 

Projeto elétrico 

Projeto hidráulico 

Projeto sistema ar condicionado  

Outros projetos 

Desmobilização e mobilização 

Execução da obra Necessidade de adquirir 

equipamentos novos 

Projeto arquitetônico: da contratante 

Projeto elétrico, hidráulico, ar-

condicionado, entre outros projetos: observar 

na planilha no item 1.C.12 - ROL 

EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS, 

que o item 20 da planilha compõe custos 

para remuneração de Engenheiro, 

Desenhista e Mestre de obras 

Desmobilização e mobilização: de quem?   

Execução da obra Necessidade de 

adquirir equipamentos novos: da 

Contratada, que será remunerada tendo 

como referência os valores unitários da 

proposta, seja de mobiliário, instalação de 

redes, computadores entre outros.  

 

Termo de 

Referência 

 

5. PRECEITOS DOS 

PADRÕES DE 

ATENDIMENTO 

5.1.1. Capacitação contínua dos colaboradores, 

promovendo sempre que necessário, ou quando 

solicitado, cursos e treinamentos para qualificar toda a 

equipe do 

NA HORA. 

 

No caderno de especificações estão previstos 

vários módulos e ou aplicação. Serão 

necessários outros treinamentos? 

Sim, sempre que necessário e for 

solicitado pelo CONTRATANTE. 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

 

6.1.1. Prestação ininterrupta e sem prejuízo do 

funcionamento normal das unidades do NA HORA, 

bem como dos eventos itinerantes, dos serviços de gestão, 

recepção, informação, agendamento eletrônico, 

autoatendimento e atendimento presencial ao público 

nos órgãos parceiros 

Quanto  ao  item  agendamento 

eletrônico  e autoatendimento. 

 

Os equipamentos, softwares envolvidos em 

ambos será de responsabilidade da contratante? 

 

Caso responsabilidade da contratada, 

informar detalhadamente 

O agendamento eletrônico é um sistema 

desenvolvido pela SUTIC e a gestão do 

sistema é de responsabilidade do GDF. A 

contratada será responsável pela integração 

entre o sistema de agendamento eletrônico 

e o sistema de gerenciamento de fila que 

será adquirido ou desenvolvido pela 

contratada. 

Em relação ao autoatendimento a empresa 

ficará responsável pelo apoio ao cidadão na 

utilização dos serviços online 

disponibilizados no portal do Na Hora. Os 

equipamentos utilizados neste serviço estão 

previstos no contrato (computadores 

completos).  



                          
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS 
SUBSECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO – NA HORA 
 

 

 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.2.2. Disponibilização de todo material necessário 

à operação dos equipamentos, sistemas eletrônicos 

e computacionais, utilizados nos atendimentos 

normais e nos atendimentos de exceção (casos em 

que a condição física ou mental do cidadão requer 

tratamento especial e preferencial) e eventual 

contingência para a execução dos 

serviços contratados. 

Não encontrado no caderno de 

especificações os equipamentos para 

atendimentos de exceção. 

 

Necessário informar quais e quantos 

equipamentos. 

6.2.3. Os materiais e sistemas 

necessários para atendimentos de 

exceção serão definidos pela 

CONTRANTE conforme oportunidade 

e conveniência da Administração 

Pública e em atenção aos quantitativos 

unitários relacionados à prestação dos 

serviços descritos, que pautarão os 

ajustes a serem efetuados no valor da 

contraprestação mensal. 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.2.3. Os materiais e sistemas necessários para 

atendimentos de exceção serão definidos pela 

CONTRANTE conforme oportunidade e 

conveniência da Administração Pública e em 

atenção aos quantitativos unitários relacionados à 

prestação dos serviços descritos, que pautarão os 

ajustes a serem efetuados no 

valor da contraprestação mensal 

 

Quais são estes equipamentos, visto que não 

constam no caderno de especificações? 

 

Sem o devido detalhamento. Como será 

informado o custo na planilha? 

Serão definidos pela CONTRANTE e a 

CONTRATADA deverá estimar quando 

for conveniente para administração 

pública e pautarão os ajustes a serem 

efetuados no valor da contraprestação 

mensal 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.4.1. Manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças e adequação evolutiva, dos 

sistemas de ar condicionado instalados nas unidades 

do NA HORA, em observância às disposições contidas 

no Anexo 

1.D - CADERNO DE MANUTENÇÃO DOS 

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO do Caderno 

de Especificações 

 

Se durante a operação algum aparelho do 

sistema de ar condicionado for condenado 

(sem possibilidade de manutenção). A 

reponsabilidade em substituir será da 

contratante? 

Observar o disposto no capítulo 1.D.4 do 

Caderno de Especificações, item 9.2 

MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Termo de 

Referência 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.6.3.3. Um engenheiro eletricista deverá 

acompanhar os trabalhos das instalações elétricas e 

lógica em cada unidade 

O acompanhamento do engenheiro será 

somente na implantação inicial do contrato? 

Observar na planilha no item 1.C.12 - ROL 

EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS, 

que o item 20 da planilha compõe custos 

para remuneração de Engenheiro, 

Desenhista e Mestre de obras. Observar 

também o estabelecido no item 1.C.2 – DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, item 

11.3.  
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Termo de 

Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

6.6.7. Além das atividades previstas nos itens 

6.6.2 e 6.6.3 da troca de layout das unidades com novo 

conceito proposto, ao início da contratação, ocorrem, 

ao longo da vigência do contrato, em cada uma das 

unidades, alterações de layout para inclusão e/ou 

extinção de órgãos, e internamente aos órgãos, para 

adaptação de mais postos de atendimento. 

6.6.7.1. Nestes casos, a CONTRATADA deverá, 

mediante Ordem de Serviço do executor do contrato, 

que fornecerá planta-baixa com layout proposto, 

realizar as alterações de divisórias, mobília, pontos 

elétricos e de lógica. 

6.6.7.2. A CONTRATADA deverá informar 

anteriormente a execução dos serviços se haverá 

custos com aquisição de material para realização, nos 

mesmos moldes do 

especificado nos itens 7 e 8 do Anexo 1.C.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para alteração de layout como será 

remunerada a contratada? 

Conforme itens da planilha do item 1.C.12 - 

ROL EXEMPLIFICATIVO DE 

SERVIÇOS, diminuído os valores 

proporcionais conforme desconto dado na 

proposta comercial. Mobiliário e 

Divisórias que porventura tenham que ser 

adquiridos seguirão os valores dados pela 

proposta comercial da contratada. 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

9. DA 

APRESENTAÇÃO DE 

AMOSTRAS 

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar amostras 

dos materiais, produtos e equipamentos, para a 

verificação da compatibilidade de cada item 

especificado no Anexo 1 - Caderno de Especificações, 

deste Termo de Referência^, em horário marcado, na 

Subsecretaria de Modernização do Atendimento 

Imediato ao Cidadão, localizada à Estação 

Rodoferroviária ALA NORTE, Bairro 

SAIN, Brasília/DF. 

 

 

Será  necessária apresentação de amostra 

de: Mobiliário Comunicação visual 

Todos os itens  de TI  

Ar condicionados 

Dentre outros 

Em princípio solicitaremos amostras de 

Mobiliário e material da Comunicação 

visual. Para os computadores poderão ser 

apresentados catálogo contendo imagens dos 

equipamentos e ficha técnica de acordo com 

o caderno de especificações.  Além disso, 

observar o disposto no TR, item 9.3.1 A 

análise presencial dos produtos poderá ser 

substituída por entrega de catálogos, 

contendo marca e especificações, nos casos 

específicos, previamente acordados com a 

CONTRATANTE. 
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Termo de 

Referência 

 

10.DAS CONDIÇÕES 

DE RECEBIMENTO 

DOS 

EQUIPAMENTOS E 

DOS SERVIÇOS 

10.14. Caso após o recebimento provisório constatar-

se que os bens possuem vícios aparentes ou 

redibitórios ou estão em desacordo com as 

especificações ou a proposta, serão interrompidos os 

prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até 

que sanado o problema 

 

 

 

O que pode ser considerado vícios aparentes? 

Qualquer defeito que possa ser 

verificado visualmente: arranhões, 

pequenas avarias, entre outros. 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

12. DOS SEGUROS 

12.3. Os limites globais de cobertura dos seguros 

deverão ser suficientes para a manutenção do objeto 

da contratação, bem como suficientes para a reposição 

dos bens reversíveis e demais equipamentos da 

CONTRATADA. 

 

 

Como será estabelecido o valor a segurar dos 

bens de propriedade da contratada? 

Após a realização de vistoria, a 

seguradora deverá estabelecer estes 

valores junto com a contratada. 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

12. DOS SEGUROS 

12.8. A atualização do valor do CONTRATO para 

determinação dos limites de cobertura dos seguros de 

que trata o Item 13.1.2, será realizada por meio da 

aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, contado da 

data de assinatura do CONTRATO. 

 

 

Todos bens sofrem depreciação e ou 

desvalorização, mesmo assim será necessário 

aplicação de reajuste? 

Sim. No reajuste, o valor do seguro 

deve sofrer alteração.  

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

17. OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA 

17.1.24. A CONTRATADA deverá manter mão- de-

obra, estoque e disponibilização de equipamento, 

suprimentos, serviços de manutenção e correção do 

sistema integrado de forma a não sofrer solução de 

descontinuidade; 

 

Quanto a mão de obra, seria o quantitativo 

previsto no caderno de especificações? Sim 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.1.28. Reserva técnica de, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) do montante de itens, previstos no Anexo 1 – 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

a serem instalados ou disponibilizados nas unidades 

dos NA HORA e na CENTRAL do NA HORA; 

Será manter reserva técnica para

 itens abaixo: Mobiliário 

Comunicação visual 

Todos os itens de TI  

Ar condicionados 

Dentre outros 

Apenas TI 
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Termo de 

Referência 

 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.1.31. Informar ao NA HORA, no ato da 

assinatura do CONTRATO, os meios de 

comunicação disponíveis para o contato com o suporte 

técnico da empresa, que deverá contar, no mínimo, 

com Sistema de Service Desk e, ainda, um endereço de 

e-mail e um número de telefone, conforme descrito neste 

documento; 

 

Seria possível descrever as demandas para 

sistema de Service Desk? 

Como exemplo, podemos citar os casos 

previstos nos itens 1.B.10 E 1.A4. 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

 

 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.1.37. A empresa CONTRATADA deverá 

indicar preposto para gerenciar o cumprimento de 

todas as obrigações pactuadas, manter entendimentos 

gerenciais e administrativos com o executor do 

CONTRATO, orientar, fiscalizar e supervisionar 

junto ao efetivo o fiel cumprimento de todas as 

obrigações contratuais, bem como receber 

correspondências do executor do CONTRATO e/ou 

transmiti‐las à direção da empresa 

CONTRATADA; 

17.1.37.1. Deverão ser indicados no mínimo 

03 prepostos, (01) para atendimento, (01) para 

infraestrutura (manutenção predial, ar- condicionado e 

mobiliário) e (01) para serviços e infraestrutura de 

TI; 

 

 

 

 

 

 

 

Os 3 prepostos solicitadas deverão ficar full 

time nas unidades Na hora? 

O preposto não precisa estar disponível 

nas unidades. Ele deve estar no escritório 

da empresa, e se comunicar com 

eficiência com o executor do contrato. 
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Termo de 

Referência 

 

 

 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.24. De forma a garantir a qualidade do padrão de 

atendimento prestado pelo NA HORA, o salário 

nominal do profissional a ser contratado, que exercerá 

as atividades multitarefas, deverá obedecer às 

condições previstas na Convenção, Acordo e/ou 

Dissídio Coletivo do Sindicato das categorias 

profissionais afetas ao local da prestação de serviços, 

nos termos do Item 9.5, independentemente do 

Sindicato a que estiver filiado a licitante 

 

 

 

 

 

Qual o sindicato afeto ao local? 

Esta informação deve ser fornecida 

pela contratada e à contratante caberá 

validar se o sindicato pertence ao local 

da prestação de serviço. 

 

Termo de 

Referência 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.26.1. A CONTRATADA deverá realizar o 

inventário, com apoio da CONTRATANTE, dos 

equipamentos pré-existente nas unidades do NA HORA, 

para  fins   de  precificação  do  seguro. 

 

Como será a precificação e o time para 

resolução, visto que o seguro   deve ser 
implementado imediatamente? 

Para resolver este apontamento, foi 

alterado o item 12.4, que passará a ter  

a seguinte redação: ‘Os seguros 

relativos ao Item 12.1 deverão ser 

contratados após a realização do 

inventário previsto no item 17.26.1, 

mantida a vigência das apólices 

integralmente até o final do prazo do 

CONTRATO, ressalvadas as 

obrigações referentes à 

responsabilidade civil por execução de 

obra, que poderão ser encerradas em 12 

(doze) meses após o término da 

implantação das unidades do NA 

HORA. 

 

Termo de 

Referência 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.40. As entregas e instalações deverão ser realizadas 

preferencialmente aos sábados e domingos ou 

conforme cronograma estabelecido pela 

CONTRATANTE. 

 

As entregas de equipamentos não poderão ser 

realizadas durante a semana? 
Poderão, desde que não atrapalhem o 

funcionamento da unidade 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.61. Exigir de seus empregados que mantenham 

limpos os lugares onde estiverem trabalhando, 

livres e desobstruídos, visando minimizar o impacto 

dos serviços nos ambientes. Após a conclusão dos 

serviços efetuar limpeza completa do local, antes de 

comunicar ao demandante o encerramento dos 

trabalhos e antes da vistoria e aceite pelo executor do 

CONTRATO 

Esclarecer melhor este item, visto que a 

limpeza é responsabilidade da contratada. 

É de responsabilidade da contratada 

entregar o ambiente limpo para vistoria 

e aceite dos serviços executados.  
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Termo de 

Referência 

 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

17.67. Os serviços de manutenção deverão ser 

realizados preferencialmente em dias úteis, de 

segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, conforme 

cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA e 

aprovado pelo CONTRATANTE e, excepcionalmente, 

poderá ser agendada a execução do serviço em dias e 

horários não previstos acima, desde que 

solicitado pela CONTRATANTE. 

 

Caso a manutenção seja necessário 

interromper o atendimento. Será mantido o 

horário de realização das 7 às 19 de segunda a 

sexta? 

Manutenções que interrompam o 

atendimento deverão ser realizadas 

fora do horário de funcionamento das 

unidades 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

19. DO REAJUSTE 

19. DO REAJUSTE 19.1. Para os serviços de 

manutenção predial será admitido o reajuste do valor do 

CONTRATO com base no Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA apurado durante o 

período, observada a periodicidade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da apresentação da tabela do mês 

vigente constante na proposta. 

 

Na clausula 25 Repactuação é citado que 

haverá negociação quanto a reajuste. Qual 

clausula devemos adotar? 

Não identifiquei o item que fala sobre 

a negociação.  

 

Termo de 

Referência 

 

20. BENS 

REVERSÍVEIS 

20.9. Os bens a serem revertidos à SEJUS ao final da 

contratação deverão estar em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção, por pelo 

menos mais 12 (doze) meses. 

Em   caso  de   dano  após a reversão ao final do 

contrato de quem será a responsabilidade da 

manutenção neste período de 12 meses? 

A contratada dever manter o seguro 

pelo período de 12 meses após o 

término do contrato. 

 

 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

 

 

 

20. BENS 

REVERSÍVEIS 

20.11. Considerando as peculiaridades atinentes aos 

bens constantes no Anexo 1.B. 

- Caderno de Tecnologia da Informação, deverá ser 

constituída uma comissão mista, formada por 3 (três 

integrantes), sendo um representante da 

CONTRATADA, um representante da 

CONTRATANTE e um representante da Comissão 

Executora, com o objetivo de elaborar um relatório 

técnico baseado nos itens previstos no Anexo 1.B, em 

vista da inovação tecnológica verificada no período 

compreendido entre o início do 

CONTRATO. 

 

Não foi enviado questionamento para 

este item. 
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Termo de 

Referência 

 

 

 

 

25. REPACTUAÇÃO 

25.2. O critério para repactuação, quando couber, 

deverá demonstrar a variação analítica dos 

componentes dos custos do CONTRATO, 

devidamente justificada, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos 

insumos utilizados, desde a data prevista para 

apresentação da proposta, até a data do 

adimplemento de cada parcela. 

 

Como a contratada deverá demonstrar tal 

repactuação? 

A contratada deverá apresentar uma 

planilha de custo com esta 

informação.  

 

Termo de 

Referência 

 

28. DA 

SUSTENTABILIDADE 

28.4.5. Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas 

fluorescentes compactas ou tubulares de alto 

rendimento e de luminárias eficientes; 

As unidades já contam com as respectivas 

lâmpadas? 

A substituição será gradual, somente após 

manutenção? 

As unidades já contam com lâmpadas 

eficientes, a proponente poderá 

vistoria-las antes fornecer proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de 

Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. DA 

SUSTENTABILIDADE 

28.7. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá 

solicitar à CONTRATADA a apresentação de 

relação com marcas e fabricantes dos produtos e 

material utilizados, podendo vir a solicitar a 

substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma finalidade, considerados mais adequados do 

ponto de vista dos impactos ambientais. A qualquer 

tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à 

CONTRATADA a apresentação de relação com marcas 

e fabricantes dos produtos e material utilizados, 

podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer 

itens por outros, com a mesma finalidade, 

considerados mais adequados do ponto de vista dos 

impactos 

ambientais. 

 

Não foi enviado questionamento para 

este item. 

  

 

4. DA DEMANDA E 

DA CARGA HORÁRIA 

 

4.2. Os atendentes de órgão e de recepção, por sua vez, 

cumprirão jornada diária de 6 (seis) horas de segunda 

a sábado, devendo ser distribuídos de modo que haja 

cobertura integral dos postos no período de 

funcionamento das unidades. 

O quantitativo estimado no caderno de 

especificações terá o regime de turno? 

 

Exemplo: 

Atendente de órgão- 437 

218 1º turno  

219 2º turno 

Sim. Os atendentes de órgão e 

recepção serão distribuídos em dois 

turnos: 

1º turno: 7h às 13h 

2º turno: 13h às 19h 
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4. DA DEMANDA E 

DA CARGA 

HORÁRIA 

4.8. As quantidades previstas no ANEXO 2.B.1 

- PLANILHA POSTOS DE TRABALHO foram 

Estimadas considerando o período de julho de 2018 a 

julho de 2019, considerando a terceirização de todo 

o atendimento dos órgãos parceiros, exceto os dos 

órgãos que possuem gestão própria. Entretanto, a 

substituição dos atendentes de órgão será gradativa, 

conforme adesão e a demanda, após solicitação do 

NA HORA. Essa quantificação poderá ser alterada 

sempre que necessário, inclusive no remanejamento 

entre órgãos ou na implantação de novos 

serviços/órgãos. 

Qual  o  prazo  para  migrar  o 

atendimento  sob responsabilidade 

dos órgãos parceiros a contratada? 

O prazo será estabelecido após 

tratativas com os órgãos parceiros e a 

realização de estudo quanto à 

necessidade de atendentes. 

  

 

 

 

 

6. HORÁRIO DE 

TRABALHO 

 

6.1. A disponibilização de recursos humanos nas 

atividades sob a responsabilidade da 

CONTRATADA deverá considerar a operação plena e 

ininterrupta de cada unidade do NA HORA, no 

período compreendido entre 07h00 e 19h00, de 

segunda a sexta-feira, e entre 07h00 e 13h00 no 

sábado, bem como nos eventos externos e 

itinerantes, nos horários de funcionamento destes. 

Como previsto no item 4 Da Demanda. A carga 

horaria para atendimento será de 6 horas. 

 

O quantitativo no caderno de especificações 

foi dimensionado para regime de 2 

turno? 

 

Exemplo: 

Atendente de órgão- 437 

218 1º turno  

219 2º turno 

Sim. Os atendentes de órgão e 

recepção serão distribuídos em: 

1º turno: 7h às 13h 

2º turno: 13h às 19h 

 

 9. CONCEITUAÇÃO 

DA CENTRAL DO 

NA HORA 

9.1. A central do NA HORA deverá dispor de meios de 

comunicação adequados com todas as unidades do NA 

HORA. 

 

O que se entende meios de comunicação 

adequados? 

 Telefone e internet (plataformas de 

mensagens instantâneas/bate-papo), 

sistema de informação etc. 
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9. CONCEITUAÇÃO 

DA CENTRAL DO 

NA HORA 

9.6.1. Deverá manter controle eletrônico individual 

de frequência dos empregados da CONTRATADA em 

cada local abrangido pelo NA HORA, com 

consolidação dessas informações na central do NA 

HORA, para subsidiar os documentos fiscais de 

faturamento, além de possibilitar a análise 

específica de frequência. 

 

As unidades Na Hora terão ponto eletrônico 

onde a análise e ou consolidação de 

informações normalmente é realizado por RH 

coorporativo. 

 

O que seria consolidação dessas informações na 

central Na Hora? 

Seria o envio mensal de todas as 

informações reunidas da frequência 

dos empregados. 

  

 

11. PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

11.2.2.1. Treinamento ministrado pela 

CONTRATADA a todos os analistas e técnicos de 

Tecnologia da Informação, com o objetivo de capacitá-

los para operar todos os Sistemas Operacionais 

instalados, incluindo capacitação para instalação, 

configuração e orientação ao usuário. 

 

No caderno de especificações é especificado a 

formação específica  para TI. 

 

Poderia esclarecer o treinamento em questão? 

O treinamento deverá conter teoria e 

prática capacitando operar todos os 

Sistemas Operacionais instalados, 

incluindo capacitação para instalação, 

configuração e orientação ao usuário. 

 
11. PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

11.2.3.1. Treinamento ministrado pela 

CONTRATADA a todos os colaboradores dos postos 

de trabalho durante a fase de 

implantação da unidade. 

 

Os treinamentos serão realizados anterior a 

assunção das unidades Na Hora? 

Sim. Deverá ocorrer antes do início da 

assunção das unidades. 

  

 

 

11. PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

11.2.4.4. Módulo III – Capacitação para 

execução dos Serviços (Partes Teórica e Prática) 

11.2.4.4.1. Treinamento ministrado a todos 

colaboradores dos postos de trabalho da 

CONTRATADA e para os servidores e funcionários 

dos órgãos parceiros indicados pelo NA HORA, 

capacitando-os para o desenvolvimento das 

atividades nos 

respectivos postos de trabalho. 

 

 

 

Este modulo refere-se à execução dos 

serviços. 

 

Diante disso não deveria ser executado pelos 

órgãos parceiros? 

A parte teórica será ministrada pela 

CONTRATADA, seguindo conteúdo 

e cronograma fornecidos pelo NA 

HORA após deliberação com os 

órgãos parceiros. Já a parte prática 

será executada pelos órgãos parceiros. 
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11. PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 

11.2.4.4.3.6. Após a conclusão do Módulo III (teórico 

e prático), todos os colaboradores dos postos de 

trabalho da CONTRATADA deverão comparecer 

às instalações das unidades respectivas, para a 

realização de testes e pré-operação, que antecedem 

à inauguração, visando a verificação de 

necessidades de ajustes nos equipamentos, 

sistemas e na aprendizagem das equipes. 

 

 

 

Todos os funcionários da nova contratada 

trabalharão em conjunto com a atual nos testes e 

pré-operação? 

Não. Os novos contratados devem 

passar por uma avaliação dos 

executores locais antes do início das 

atividades que será informado no 

plano de transição.  

  

 

1.2. 

GERENCIAMENTO 

DA INTEGRAÇÃO 

COM ÓRGÃOS 

PARCEIROS 

1.2.2. Para que a operação das unidades do NA 

HORA transcorra normalmente e os atendentes 

disponham dos meios e informações para prestação 

dos serviços requeridos, será necessário que o NA 

HORA e os sistemas dos órgãos parceiros 

representados nas unidades estejam integrados em 

nível de sistemas computacionais e de 

procedimentos. 

 

 

 

Poderia esclarecer o que se refere a integração em 

nível de sistemas computacionais? 

Os atendentes devem ter conhecimento 

em informática e da carta de serviços 

para prestação dos serviços nas 

unidades do NAHORA. Cada órgão 

parceiro possui sistemas específicos, 

em sua maioria portais WEB, a 

CONTRATADA deve manter os 

sistemas computacionais (hardware e 

software) sempre atualizados de forma 

a garantir os requisitos solicitados, tais 

como atualizações, plug-in, extensões, 

navegadores etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.B.10 - DOS 

ACORDOS DE 

NÍVEIS DE SERVIÇO 

– ANS (SLA) 

9. Para os equipamentos fornecidos pelas 

Instituições, a CONTRATADA tem por obrigação 

realizar o atendimento de primeiro nível e ficará 

responsável pela gestão da indisponibilidade 

realizando o acompanhamento e cobrança das 

providências das Instituições em conformidade aos 

tempos estabelecidos no subitem 7 (No caso em que 

um mesmo equipamento de informática apresente 

problemas de hardware semelhantes num intervalo 

mínimo de 03 (três) meses, a CONTRATADA é 

obrigada a substituí-lo às suas expensas, não sendo 

possível a sua reutilização para o atendimento ao 

CONTRATO vigente, ou ainda, a outros 

CONTRATOS firmados com a CONTRATANTE. Os 

equipamentos de informática envolvidos são todos os 

fornecidos pela CONTRATADA 

neste CONTRATO.). 

 

 

 

Como previsto o item 7, caso o equipamento 

apresente o mesmo problema em 3 meses, 

será necessário a substituição. 

 

No item 9 a obrigação da contratada é somente 

do atendimento em 1º nível dos equipamentos 

dos órgãos parceiros. Neste caso a substituição do 

equipamento não seria dos órgãos parceiros? 

O texto será alterado para: “Para os 

equipamentos fornecidos pelas 

Instituições, a CONTRATADA tem 

por obrigação realizar o atendimento 

de primeiro nível e ficará responsável 

pela gestão da indisponibilidade 

realizando o acompanhamento e 

cobrança das providências das 

Instituições em conformidade aos 

tempos estabelecidos no subitem 5.” 
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1.C.2 - DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

3. O período para a execução dos serviços será, em 

regra, de segunda a sexta‐feira das 8h às 18h. Contudo, 

considerando a natureza do serviço ou impossibilidade 

de executá‐los no período mencionado, a critério do 

gestor do CONTRATO, os serviços deverão ocorrer 

nos finais de semana, feriados ou período 

noturno. 

Como será avaliação da realização do 

serviço? 

Se houver necessidade de fechamento 

da unidade, ou comprometimento e 

descontinuidade de funcionamento, o 

serviço deverá ser realizado fora do 

horário de atendimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.C.2 - DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

11.13.1. Os serviços de manutenção predial 

abrangem os seguintes tipos: 

11.13.1.1. Serviços de demolição, remoção de 

esquadrias, substituição de cobertura e pisos; 

11.13.1.2. Demolição e remoção de alvenaria, 

esquadrias, divisórias, instalações e forros; 

11.13.1.3. Impermeabilização de 

reservatórios; 

11.13.1.4. Impermeabilização com manta bulica; 

11.13.1.5. Divisórias de granito, mármore ou naval; 

11.13.1.6. Esquadrias metálicas (ferro ou aço) e

 de alumínio; 

11.13.1.7. Instalação de vidros lisos, laminados

 ou temperados; 

11.13.1.8. Revestimentos em emboço e reboco 

de paredes e tetos; 

11.13.1.9. Aplicação de revestimentos 

cerâmicos; 

11.13.1.10. Aplicação de forros de gesso e 

acartonado; 

Tratamento de trincas, fissuras e juntas 

 de  dilatação; 11.13.1.12. 

Cobertura de fibrocimento; 11.13.1.13. Rede de 

combate a incêndio; 11.13.1.14. Instalações hidráulicas 

em PVC ou em aço galvanizado; 11.13.1.15. 

Rede      coletora      de esgoto;11.13.1.16. Rede de 

águas pluviais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços informados neste item como 

manutenção são de alta complexidade, 

impossibilitando a valoração. 

 

Poderia esclarecer como será dimensionado, 

especificado e remuneração destes itens de 

alta complexidade? 

Observar item 1.C.2 e 1.C.12 do caderno 

de especificações.  
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  11.13.1.17. Rede de telefonia e interfone; 11.13.1.18. 

Rede de dados Cat. 6; 11.13.1.19. Instalação de 

aterramento e sistemas de proteção contra 

descargas atmosféricas–SPDA;  

11.13.1.20. Raspagem e limpeza de terreno; 

11.13.1.21. Meios‐fios; 

11.13.1.22. Drenagem pluvial;  

11.13.1.23. Alambrados com tela galvanizada com 

aterramento; 

11.13.1.24. Jardim e grama;  

11.13.1.25. Pintura; 

11.13.1.26. Pintura de sinalização; 11.13.1.27. 

Forro de mineral;   

11.13.1.28. Mantaasfáltica  ; 

11.13.1.29. Cobertura metálica; 11.13.1.30. Poda 

de árvores. 

  

  

 

 

1.C.2 - DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

11.14. A empresa CONTRATADA executará todos 

e quaisquer serviços inerentes a alvenaria, bombeiro 

hidráulico, eletricista, técnico de rede e telefonia, 

marcenaria ou carpintaria, pintura, serralheria, 

vidraçaria, paisagismo e jardinagem, e demais serviços 

pertinentes a manutenção predial, conforme as 

necessidades registradas por meio de Ordem de 

Serviço de serviços eventuais de correção, exceto 

quando se tratar de urgências ou emergências, 

quando a Ordem 

de serviço será registrada posteriormente. 

 

 

 

Todos os serviços citados são de alta 

complexidade, necessitando de projeto, 

aprovações, dentre outras. 

 

Poderia esclarecer como será dimensionado, 

especificado e remuneração destes itens de alta 

complexidade? 

Observar item 1.C.2 e 1.C.12 do caderno 

de especificações. 
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1.C.2 - DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

11.17.2. Um responsável técnico com CAU e/ou 

CREA, conforme atribuições, deverá coordenar 

com o encarregado geral o acompanhamento, 

instrução, fiscalização e supervisão técnica de todas 

as frentes de trabalho, exigindo dos empregados 

qualidade, empenho, esmero e solicitude nas suas 

execuções, bem como cuidar para que os locais sejam 

devidamente isolados e sinalizados, sem ônus 

adicional à Contratante, com o objetivo de evitar 

acidentes e prejuízos às instalações e/ou pessoas; 

11.17.3. Um responsável técnico com CAU e/ou 

CREA, conforme atribuições, e o encarregado geral 

deverão providenciar para que as equipes destacadas 

para os serviços façam suas refeições e gozem o 

intervalo de almoço em ambiente próprio e 

privativo, onde quer que estejam alocados; 

11.17.4. Um responsável técnico com CAU e/ou 

CREA, conforme atribuições, deverá apresentar ao 

executor do CONTRATO “as built” das 

modificações em forma de croqui, para fins de 

atualização das plantas das 

edificações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da solicitação de profissional 

habilidade para manutenções. 

 

Onde será alocado este custo com este 

profissional que deverá ficar full time? 

A proponente deverá incluir em sua 

composição de custos a remuneração 

deste profissional. Ou, poderá 

subcontratar este serviço de empresa 

especializada, conforme previsto no 

TR. Ou ainda, consorciar-se à 

empresa especializada neste serviço, 

conforme previsto no TR. 
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1.C.2 - DA 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

18. DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS (BDI) 

18.1. Para efeito de pagamento dos serviços 

executados serão assegurados o BDI MÁXIMO de 

21,88% (vinte e um vírgula oitenta e oito por cento), 

para serviços com material incluso, conforme   

Acórdão   TCU    n.º 

2.622/2013 – Plenário. 

 

Neste item é estabelecido o % para ISS e 

CONFINS, sendo indicado para os

 serviços de

 adequação civil. 

 

Como será realização o faturamento dos 

serviços de adequação dos demais itens de 

operação? 

Observar no anexo 1.C.2 a planilha 

do item 17.6. 

Confins: 3% 

ISS: 2% 

 1.C.4 - 

COMPONENTES DA 

EDIFICAÇÃO 

ABRANGIDOS PELA 

MANUTENÇÃO 

PASSÍVEIS DE 

CORREÇÃO 

1. ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

1.1. Fundações ; 

1.2. Pilares ; 

1.3. Vigas ; 

1.4. Lajes ; 

1.5. Rampas ; 

1.6. Escadas ; 

Elementos de apoio 

Os serviços informados neste item como 

manutenção são de alta complexidade, 

impossibilitando a valoração. 

Poderia esclarecer como será dimensionado, 

especificado e remuneração destes itens de 

alta complexidade? 

Observar item 1.C.2 e 1.C.12 do caderno 

de especificações. 

  

 

 

1.C.5 – DA REDE 

ELÉTRICA 

ESTABILIZADA 

2. A CONTRATADA deverá estimar os custos e 

executar as mudanças de layout, eventuais mudanças 

de endereço de qualquer das unidades relacionadas 

no Termo de Referência, bem como novas instalações 

de unidades, conforme oportunidade e conveniência 

da Administração Pública e em atenção aos 

quantitativos unitários relacionados à prestação dos 

serviços 

descritos, que pautarão os ajustes a serem efetuados na 

contraprestação mensal 

 

 

 

 

Como estimar os custos de mudança da unidade 

sem as informações? 

Estão estimados na planilha 2.D.2 - 

PLANILHA DE DISPONIBILIZAÇÃO 

DE INFRAESTRUTURA DE REDE 

ELÉTRICA E LÓGICA 

 



                          
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS 
SUBSECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO – NA HORA 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.C.10 - DA 

COMPOSIÇÃO DO 

BDI 

1.10. Impostos - I 

1.10.1. Para as alíquotas do PIS e COFINS foi 

considerado o regime de incidência cumulava, com 

base no art. 8º da Lei n. 10.637/2002 e art. 10º da n. Lei 

10.833/2003 (alterada pela Lei 13.043/2014), que apontam 

as pessoas jurídicas e receitas que permanecem sujeitas 

ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas 

decorrentes da execução por administração, empreitada 

ou subempreitada de obras de construção civil (Lei n. 

12.375/2010). Assim, as obras de construção civil 

contribuem para o PIS e a COFINS utilizando as 

alíquotas de contribuição de 0,65% e 3,00% do 

faturamento bruto, respectivamente. 

1.10.1.1. PIS 

1.10.1.1.1. Conforme exposto acima e dado pela 

tabela de BDI para construção de edifícios, dada pelo 

Acórdão n.º 2622/2013, considera-se o valor de 0,65% 

para o PIS. 

1.10.1.2. COFINS 

1.10.1.2.1. Conforme exposto anteriormente, considera-

se o valor de 3,00% para o COFINS. 

1.10.1.3. ISS 

1.10.1.3.1. Para o ISS, a alíquota mínima foi fixada em 

2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 

enquanto a alíquota máxima foi estipulada em 5% pelo 

art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 116, de 

31/07/2003. Ressalte-se, ainda, conforme o § 2º, inciso I, 

art. 7º dessa mesma Lei Complementar, que a base de 

cálculo desse tributo é o preço do serviço, excluindo-se 

desse número o valor dos materiais fornecidos pelo 

prestador dos serviços. Assim, sendo a obra executada 

no Distrito Federal, conforme o Lei 3.269 de 31 de 

dezembro de 2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza para obras de construção civil passou a ser de 

2,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços informados neste item como 

manutenção são de alta complexidade, 

impossibilitando a valoração. 

 

Poderia esclarecer como será dimensionado, 

especificado e remuneração destes itens de 

alta complexidade? 

Observar item 1.C.2 e 1.C.12 do caderno 

de especificações. 

A cada ordem de serviço será estimado, 

conforme demanda do executor. A 

remuneração será dada seguindo os 

itens da planilha do Rol 

exemplificativo de Serviços. Existe 

uma previsão mensal de custeio desta 

atividade. Vide planilha do anexo 

2.D.1. 

 


